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HOTARAREA nr.1 din 27 aprilie  2022 

a ADUNARII GENERALE ORDINARE a ACTIONARILOR IPROCHIM  S.A. 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IPROCHIM  S.A., societate avand sediul 

social in BUCURESTI, Sector 1,  str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, inregistrata  la Oficiul 

Registrului Comertului de pe linga  Tribunalul Bucuresti sub numar de ordine J40/ 6485/ 

15.07.1991,  Cod Unic de Inregistrare 457747, atribut fiscal RO, 

care s-a desfasurat in ziua de 27 aprilie 2022- ora 12,00, la sediul social at societatii, la 

convocarea de catre Consiliul de Administratie al societatii, in conformitate cu prevederile art. 

111 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 /2006 privind emitentii si 

operatiunile cu valori mobiliare,legal constituita, la prima convocare, prin participarea 

actionarilor care detin 238.404 actiuni ( si, implicit, acelasi numar de voturi ), reprezentand 

73,0324% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMAN, Ministerul Economiei ( 

prin mandatar TEIS Monica), MARTIAN Constantin (40 actiuni, reprezentand 0,0122% din 

capitalul social)  conform listei actionarilor cu data de referinta 13 aprilie 2022, fiind astfel 

intrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotaririlor adoptate, 

cu privire la punctele 1,2,3,4, 12 si 13, inscrise pe ordinea de zi, a hotarat urmatoarele: 

- In urma voturilor exprimate, se constata, cu privire la acest punct de pe ordinea de zi, ca: 

- cu unanimitatea voturilor exprimate, ale actionarilor prezenti cu drept de vot s-a votat pentru: 

Art.1. Se aproba, cu unanimitatea  voturilor exprimate, ale actionarilor participanti la sedinta, 

cu drept de vot, situațiile 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. 
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  Se aproba, cu unanimitatea  voturilor exprimate, ale actionarilor participanti la sedinta, cu 

drept de vot, repartizarea 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. S-a luat act de catre reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. de raportul de 

remunerare aferent exercițiului financiar 2021 cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi. 

Art.3.  Se aproba, cu unanimitatea  voturilor exprimate, ale actionarilor participanti la sedinta, 

cu drept de vot, cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, descărcarea de gestiune a 

administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021 

Art.4.  Se aproba, cu unanimitatea  voturilor exprimate, ale actionarilor participanti la sedinta, 

cu drept de vot, cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi,  bugetul 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. 

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. Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale actionarilor participanti la sedinta. 

cu drept de  vot, imputemicirea  reprezentantului Ministerului  Economiei, in  Adunarea 

Generala Ordinara a Actionarilor Societatii lprochim S.A., pentru semnarea actelor aditionale 

la contractele de mandat ori contractele de mandat, dupa caz, ale administratori provizorii, in  

Art. 6. Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale actionarilor participanti la sedinta, 

cu drept de vot, imputernicirea Presedintelui Consiliului de  Administratie sa  semneze 

hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilori sa intreprinda demersurile 

legale necesare in  vederea mentionarii la Oficiul Registrului Comertului competent publicarii 

in Monitorul Oficial a hotararilor care se vor adopta.  

 

Adunarea  Generala Ordinara  a Actionarilor 

 

prin Presedintele Consiliului de Administratie,  

dl. Stere-Constantin FARMACHE             Secretar, 

 _______________________                                                                Constantin Martian                                                                            

                                                    __________________ 
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