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CATRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA, 

SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE 

- Directia Generala Supraveghere, 

- Directia Monitorizare Investigare, 

- Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti. 

Fax 021.659.60.51., 021.659.64.36 

CATRE BURSA DE VALORI BUCURESTI – Piata A.T.S. AeRO 

Fax 021.312.47.22 

                                                                               

                                                                                Nr. 1594 din data de 28.04.2022 

 

 

RAPORT CURENT 

 

RAPORT CURENT  întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF Nr. 5/2018 privind 

emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și  Legii nr. 24/2017 privind emitenții de 

instrumente financiare și operațiuni de piață. 

Data raportului: 28.04.2022 

Denumirea entitatii emitente: IPROCHIM SA 

Sediul social: Bucuresti, sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21 

Numarul de telefon / fax: 021.212.44.50 

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J40/ 6485 /1991 

Numarul de ordine in Registrul Comertului: RO457747 

Capital social subscris si varsat: 816.397,50 lei 

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative 

(326.559) cu valoare nominala de 2,50 lei fiecare 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de IPROCHIM S.A. este Bursa 

de Valori Bucuresti, Piata A.T.S. -  AeRO.  

 

  

Prin prezentul raport va informam despre desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 

Societatii  IPROCHIM S.A.. din data de 27 aprilie 2022, ora 12.00. 

 

 I.In temeiul Legii nr.31/1990 a societatilor comerciale, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata 

de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind 

emitentii si operatiunile de piata, precum si ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii, la data de 

27.04.2022, ora 12:00,  la sediul ales din Bucuresti, sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, a  avut  loc 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata prin publicarea Monitorul Oficial al Romaniei 

partea a-lV-a nr.1251 si in ziarul  Bursa din 25.03.2022. 

 

 In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală 

http://www.iprochim.ro/
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Ordinară a Acţionarilor, au participat acţionari detinand un număr de 238.404 acţiuni, reprezentând 

73.0446% din capitalul social al societăţii. 

Art.1 La punctul 1 de pe ordinea de zi „.„Aprobarea situațiilor economico-financiare aferente anului 

2021 (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative) 

pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și a auditorului financiar (termen raport BVB – cf. 

Calendar financiar 2022: 29 aprilie 2022)“,” aceasta a fost aprobata. Acţionarii,  reprezentand 

7733,,00444466%%  din capitalul social al societaţii au votat pentru  “ aprobarea situațiilor financiare anuale 

ale Societății IPROCHIM S.A., aferente exercițiului financiar 2021, în condițiile în care s-au 

respectat prevederile OMFP nr. 1802/2014. 

De asemenea, se solicită conducerilor administrativă şi executivă ale societăţii să întreprindă toate 

demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea 

disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-

teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară. 

Responsabilitatea pentru legalitatea şi exactitatea datelor prevăzute în situaţiile financiare şi notele 

anexe la acestea, aferente exerciţiului financiar al anului 2021, pentru respectarea standardelor, 

practicilor şi politicilor contabile, precum şi pentru determinarea rezultatului exerciţiului financiar 

aferent anului 2021, revine Consiliului de Administraţie şi conducerii executive ale Societății 

IPROCHIM S.A. 

b). aprobarea repartizării pe destinaţii a profitului contabil astfel: 

- profit net de repartizat:                                                                         198.905,00 lei;                                                                                                                                                            

- acoperirea pierderilor din anii precedenți:                                              198.905,00 lei.  

 

Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi „Prezentarea raportului de remunerare aferent exercițiului 

financiar 2021“ aceasta a fost aprobata. Acţionarii,  reprezentand 7733,,00444466%%  din capitalul social al 

societaţii au votat pentru si s-a luat act de materialul prezentat.__ 

 

Art.3 La punctul 3 de pe ordinea de zi „Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de 

Administrație aferentă anului 2021“aceasta a fost aprobata. Acţionarii,  reprezentand 7733,,00444466%%  din 

capitalul social al societaţii au votat pentru descărcarea de gestiune a administratorilor pentru 

activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, 

lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 1441 – 1444, art. 15324, art. 155 și art. 186 din Legea societăților 

nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor 

și a Raportului auditorului financiar independent. 

Art.4 La punctul 4 de pe ordinea de zi „Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 

2022“ aceasta a fost aprobata. Acţionarii,  reprezentand 7733,,00444466%%  din capitalul social al societaţii au 

votat pentru  stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli al Societății IPROCHIM S.A., pe anul 

2022, în forma şi conţinutul aprobate prin Ordinul comun al ministrului economiei, ministrului 

finanțelor și ministrului muncii și solidarității sociale nr. 364/319/299/2022, publicat în Monitorul 

Oficial al României, partea I, nr. 289 din 25.03.2022. 

http://www.iprochim.ro/
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Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2022, revine conducerilor administrativă şi executivă ale Societății IPROCHIM S.A. 

Art.5 La punctul 5 de pe ordinea de zi „Constatarea încetării mandatului unuia sau a mai multor 

administratori provizorii, membri ai Consiliului de Administrație al Societății“aceasta a fost 

aprobata. Acţionarii,  reprezentand 7733,,00444466%%  din capitalul social al societaţii au votat pentru si s-a 

luat act. 

 

Art.6  La punctul 6 de pe ordinea de zi „Confirmarea/numirea unuia sau a mai multor administratori 

provizorii, membri ai Consiliului de Administrație al Societății (în considerarea expirării mandatelor 

provizorii în data de 08 mai 2022)“ aceasta a fost aprobata. Acţionarii,  reprezentand 7733,,00444466%%  din 

capitalul social al societaţii au votat pentru  “numirea d-lui. FARMACHE Stere Constantin ca 

administrator provizoriu al Societatii (ca reprezentant al actionarului majoritar, public);”numirea d-nei. 

RUSU Nicoleta ca administrator provizoriu al Societatii (ca reprezentant al actionarului majoritar, 

public);numirea d-nei. BARDAS Maria- Mihaela ca administrator provizoriu al Societatii (ca 

reprezentant al actionarului majoritar, public); numirea d-lui. ALECSANDRU Stefan  ca administrator 

provizoriu al Societatii (ca reprezentant al actionarului majoritar, public); si numirea d-lui. HIOHI 

Albert Laurentiu  ca administrator provizoriu al Societatii (ca reprezentant al actionarului minoritar 

semnificativ, privat). 

Art.7 La punctul 7 de pe ordinea de zi „Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, 

membri ai Consiliului de Administrație al Societății“aceasta a fost aprobata. Acţionarii,  reprezentand 

7733,,00444466%%  din capitalul social al societaţii au votat pentru  stabilirea duratei mandatelor 

administratorilor provizorii, reprezentanți ai acționarului majoritar, care va fi de 4 luni începând cu 

data de 10.05.2022, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condiţiile O.U.G. nr. 

109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, dacă procedura de selecţie se va finaliza în 

interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcţie. 

Art.8 La punctul 8 de pe ordinea de zi „Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor 

provizorii, membri ai Consiliului de Administrație al Societății”, aceasta a fost aprobata. Acţionarii,  

reprezentand 7733,,00444466%%  din capitalul social al societaţii au votat pentru stabilirea indemnizaţiei brute 

fixe lunare a administratorilor provizorii/administratorului Societatii IPROCHIM S.A., reprezentanți ai 

acționarului majoritar/reprezentant al acționarului minoritar, care va fi cea stabilită prin hotărârea 

A.G.O.A. nr. 4/29.01.2018, respectiv suma de 3.328 lei. 

 

Art.9 La punctul 9 de pe ordinea de zi „Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al 

Societății“aceasta a fost aprobata. Acţionarii,  reprezentand 7733,,00444466%%  din capitalul social al 

societaţii au votat pentru  mentinerea domnului Constantin Stere Farmache ca presedinte al 

Consiliului de Administratie. 

Art.10 La punctul 10 de pe ordinea de zi „Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății IPROCHIM S.A. pentru semnarea, după caz, a 

actelor adiționale la contractele de mandat ori contractele de mandat ale administratorilor provizorii, 

membri ai Consiliului de Administrație al Societății“ aceasta a fost aprobata. Acţionarii,  

http://www.iprochim.ro/
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reprezentand 7733,,00444466%%  din capitalul social al societaţii au votat pentru  imputernicirea 

reprezentantului Ministerului Economiei. 

Art.11 La punctul 11 de pe ordinea de zi „Aprobarea de contractare de servicii juridice pentru litigiul 

cu Mavgo Holding SRL în dosarul 9493/3/2021 aflat pe rolul tribunalului București“, 

 aceasta a fost aprobata. Acţionarii,  reprezentand 7733,,00444466%%  din capitalul social al societaţii au votat 

pentru  aprobarea contractării de servicii juridice de către Societatea IPROCHIM S.A., în 

vederea reprezentării societății în litigiul  cu Societatea Mavgo Holding S.R.L., în dosarul 9493/3/2021 

aflat pe rolul tribunalului București. 

Art.12 La punctul 12 de pe ordinea de zi „În conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5/2018, 

aprobarea datei de 19.05.2022 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele 

Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 18.05.2022 ca ex-date“, 

 aceasta a fost aprobata. Acţionarii,  reprezentand 7733,,00444466%%  din capitalul social al societaţii au votat 

pentru  data de 19.05.2022 ca data de identificare si 18.05.2022 ca ex-date. 

Art.13 La punctul 13 de pe ordinea de zi „Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze 

hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății IPROCHIM S.A. și să 

întreprindă demersurile legale necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului 

competent și publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor adopta (propunere: Președintele 

Consiliului de Administrație)” aceasta a fost aprobata. Acţionarii,  reprezentand 7733,,00444466%%  din 

capitalul social al societaţii au votat pentru  imputernicirea  Presedintelui Consiliului de  

Administratie. 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

Stejarel Dumitru NISTOR 

 

 

 

                                  

                                                                                                          Intocmit, 

                                                                                                          Consilier juridic, 

                                                                                                                Irina-Andreea Frasineanu 
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