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HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE ALE
ACTIONARILOR
dĺn data de20.04.202l

Legii nr.3lll990 modiťrcata si ľepublicata,
Adunarea Generala Extraordinara a Actionaľiloľ intľunita in sedinta din data de 20.04.202I cu
In temeiul Actului Constitutiv al Societatii, al

cu votul acţionarilor reprezentând 9I,8512%o din capitalul socialadoptă următoaľele

HOTARARI:
Aľt. 1

Se aproba modificărea Actului Constitutiv al Societăţii, cap VI _ Directorii

societăţii, aÍt.22, aliniatul (3) astfel:

AÍt.22 aliniatul (3) conţinut aprobat:
,,Limitele ľemuneraţiei lunare a directorului/diľectorilor se stabilesc intre 3-5
salaľii medii brute realizate pe societate in exerciţiul financiaľ anteľior''
Prezentul articol s-a aprobat cu2.637.684 votuľi "pentru'', ľepľezentand 100,00%
din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezeĺtísi ľepľezentati. Pentru
acest aľticol s-au inľegistrat 2.637.684 voturi vďabile, reprezentand 9I,85l2Yo din
capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel: 2.637.684 votuľi ''pentru''.

Art.2

Se imputeľniceste Preşedintelui Consiliului de Administraţie să semneze Actul
Constitutiv actualizat, conform modificăľilor aprobate la pct. 1 de pe ordinea de zi.

Prezentul aľticol s-a apľobat cu2.637.684 votuľi "pentru'', rcprezentand 100,00%
din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionaľii prezenti si repľezentati. Pentru
acest articol s-au inľegistrat 2.637.684 voturi valabile, repľezentand 91,85IŻo/o din
capitalul social cu drept de vot si au fost distľiubuite astfel: 2.637.684 voturi ''pentru''.

Aľt.3 Se

imputemiceste dna Benchea Nicoleta pentru efectuaĺea foľmeloľ de
publicitate |egaIa pentru ducerea la indeplinire a hotaraľilor adoptate de Adunarea
Generala Extraordinara a Actionaľilor
Prezentul articol s-a aprobat cu2.637.684 voturi "pentru'', ľeprezentand 100'00%
din totalul actiuniloľ cu dľept de vot detinute de actionaľii pľezenti si reprezentati. Pentru
acest aľticol s-au inľegistrat 2.637.684 voturi valabile, ľeprezentand 9I,8512Yo din
capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel: 2.637.684 votuľi ''pentru''.

Lrt.4 Se

pentru identificaľea
stabileste data de 10.05.202I cadata de înĺegistraľe
acţionaľilor asupľa cátora se răsfľâng efectul hotăľâľiloľ Adunăľii Generale

Extraordinaľe a Acţionaľilor
Pľezentul aľticol s-a aprobat cu2.637.684 voturi "pentru'', repľezentand 100'00%
din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionaľii prezenti si repľezentati. Pentru
acest aľticol s-au inľegistrat 2.637.684 voturi valabile, rcprezeĺtarld 9I,85I2%o din
capitalul social cu drept de vot si au fost distľiubuite astfel: 2.637.684 votuľi ''pentru''.
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