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HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE ALE ACTIONARILOR
din data de20.04.2021

Legii ĺu'3l11990 modiťrcata si
republicata, Adunarea Geneľala ordinaľa a Actionariloľ intrunita in sedinta din data de
20.04.2021cu votul acţionariloľ reprezentând 9Ţ,8512%o diĺ capitalul social adoptă
In temeiul Actului Constitutiv al Societatii, al

următoarele

HoTĂt{ARI:
Aľt. L
Se aprobă situaţiile financiare aferente exercitiului Íinanciar 2020 pe baza
Rapoľtului auditoľului financiar cu pľivire la verificarea si certificarea situatiiloľ
financiare incheiate la 3l.I2202I si a Rapoľtului de gestiune al Consiliului de
Administratie pentru exercitiul ťtnanciaľ 2020 si repartizarea profitului net de I'I07.9Ż0
lei in confoľmitate cu pľevedeľile legale, respectiv: suma de 55.396 lei pentru Îezerva
legala, iaľ diferenta de 1 .052.524lei pentru acoperirea partiala a pierderii din anii anteľiori.

Prezentul aľticol s-a aprobat cu2.637.684 voturi "pentľu'', reprezentand 100'00%
din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionaľii prezenti si reprezentati. Pentru
acest aľticol s-au inregistrat 2.637.684 voturi valabile, rcprezentand 91,85I2oÁ din
capitalul social cu dľept de vot si au fost distriubuite astfel: 2.637.684 voturi ''pentru''.

Ż

Se ia act de ľaportul pľivind gradul de realizare al indicatorilor si obiectivelor
de peľformanta apľobate de Adunarea Geneľala ordinara a Actionaľilor pentru aľrul2020.

Art.

Nu se aproba remuneratia variabila inbaza contractelor de administraľe si mandat;
prezentul aľticol a fost ľespins cu 1.530.636 votuľi "impotriva", Íeprezentand 58.03% din
totalul voturilor exprimate. Pentru acest aľticol s-au inľegistrat 2.637.68lvoturi valabile'
ľeprezentand 91.85120Á din capitalul social si au fost distľiubuite astfel: 1.107.048
votuľi ''pentľu'', I.530.636 voturi "impotrivď' .

Art.3

Se aprobă

descărcarea de gestiune
desfasurata in exerciţiul financiar 2020.

a

administratoľilor pentru activitatea

Pręzentul aľticol s-a aprobat cu2.637.684 voturi "peÍltľu''' ľepľezentand 100,00%
din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionaľii prezenti si ľepľezentati. Pentru
acest aľticol s-au inĺegistrat 2.637.684 voturi valabile, reprezentand 9I,85I2o/o din
capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel: 2.637 .684 votuľi ''pentru''.

Art.4

Se aproba strategia de ľestľucturaÎęa activitatii Independenta' cu exceptia

faptului ca nu se aproba vanzareateľenuriloľ libere de constructii.
Pľezentul aľticol s-a apľobat cu 1.530.680 voturi'opentru'', reprezentand 100% din
totalul voturilor expľimate. Pentru acest aľticol s-au inĺegistrat 2.637.684 voturi valabile,
reptezentarld 91.85120Á din capitalul social si au fost distriubuite astfel: 1.530.680
voturi "pentru", si 1.107.004 abtineri.

Aľt.5

Se aproba politica de remunerare a conducatoriloľ societatii in conformitate
cu aľt 92, aIin 1 din legea Ż4l20I7 privind emitentii de instrumente f,tnanciaľe si
operatiuni de piata.
Prezentul articol s-a aprobat cu2.637.684 voturi "pentru", reprezentand 100,00%
din totalul actiuniłor cu dľept de vot dętinute de actionaľii prezenti si reprezentati. Pentru
acest aľticol s-au inľegistrat 2.637.684 voturi valabile' ľeprezentand 9I,85I2%o din
capitalul social cu dľept de vot si au fost distriubuite astfel: 2.637.684 voturi ''pentru''.

Art.

6

Se apľoba uľmatorii indicatori si obiective de performanta pentru exeľcitiul

financiar 202I

Indĺcatoľ

Valoare

Pondeľe Diľectoľ cu Mandat

Pondeľe CA
10%
I0o/o

Rezultat brut

174.000

Rezultat din exploataĺe

124.000

20%
t5%

0,06

25%

Maľja EBITDA

obiectĺv
Cľesterea cu 25% a gradului de ocupare a
spatiilor inchiriabile (3 I .12.2021 vs. 3 I .12.2020)
Extinderea suprafetelor inchiľiabile cu min. 25%o
(31.12.2021 vs. 3 1 .12.2020 )
Gestionarea efi cienta a activelor patrimoniale

Implementaľea stľategiei de ľestructuľaľe a
activitatii societatii prin atingerea bľeak-even
operational (exclusiv vanzari dę imobile &,
terenuľi)

5%

Pondere Dĺľectorcu Mandat

Pondeľe CA

40%

75%

Prezentul aľticol s-a aprobat cu2.637.684 voturi "peÍItru'', reprezentand 100,00%
din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionaľii pľezenti si ľeprezentati. Pentru
acest aľticol s-au inľegistrat 2.637.684 voturi valabile, ľeprezentand 91,85I2Yo đin
capitalul social cu dľept de vot si au fost distriubuite astfel: 2.637 .684 voturi ''pentru''.

Art.7

Se aprobă nivelul asigurării de răspundere profesională pentru exerciţiul

ťtnanciar 202l pentru administľatori/directoľi,la 15.000 Euro suma asiguratďpersoana

Pľezentul articol s-a aprobat cu2.63].684 voturi "pentľu'', reprezentand 100,00%
din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionaľii prezenti si reprezentati. Pentru
acest articol s-au inľegistrat 2.631.684 voturi valabile' reprezentanđ 9I,85I2Yo din
capitalul social cu drept de vot si au fost distľiubuite astfel: 2.637.684 voturi ''pentru''.

Art. 8
Se împuterniceştedna Benchea Nicoleta pentru ęfectuarea formelor de
publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotaraľilor adoptate de Adunaľea
Generala a Actionaľilor.
Prezentul aľticol s-a apľobat cuŻ.637.684 votuľi "pentľu'', reprezentand 100,00%
din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionaľii pľezenti si ľepľezentati. Pentru
acest articol s-au inĺegístrat2.637.684 voturi valabile, reprezeĺtand 9I,85I2o/, din
capitalul social cu drept de vot si au fost distľiubuite astfel: 2.637 '684 voturi ''pentľu''.

Art.9 Se

pentru identificaľea
stabileste data de 10.05.202I ca data de înĺegistľare
acţionarilor asupľa cárora se ľăsfrâng efectele hotăľârilor Adunării Geneľale ordinare a

Acţionaľilor
Prezentul articol s-a aprobat s:2.637.684 voturi "pentru", reprezentand 100,00%
din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionaľii prezenti si reprezentati' Pentru
acest articol s-au inregistrat 2.637.684 voturi valabile, reprezentand 9I,85I2oÁ din
capitalul socialcu drept de vot si au fost distľiubuite astfel: 2.637.684 voturi ''pentru.

PREŞEDINTELE CoNSILIULu DE ADMIMSTRAŢIE
EC. SERBAN GABRIEL IULIAN

