REZULTATELE VOTURILOR
PENTRU ADUNAREA GENERALA A ORDINARA ACTIONARILOR DIN DATA DE 11.12.2019
Din totalul de 985.375.350 actiuni emise au fost prezente sau reprezentate la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 864.486.312 actiuni,
reprezentand 87,73167626% din totalul actiunilor emise.

ORDINE DE ZI A.G.O.A.

Pentru

Impotriva

Abtinere

Voturi
Neexprimate1

1. Aprobarea suplimentarii dividendului brut/actiune aferent exercitiului financiar al anului 2018 cu 0,010 lei per actiune, precum si aprobarea
diminuarii sumei existente la pozitia „Rezerve” din bilant, constituita conform hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23 aprilie 2019,
cu suma de 9.853.753,5 lei necesara acordarii dividendului suplimentar de 0,010 lei per actiune aferent exercitiului financiar al anului 2018.

a) Aprobarea suplimentarii dividendului brut/actiune aferent
exercitiului financiar al anului 2018 cu 0,010 lei per actiune.

100% din voturile
exprimate

–

–

–

b) Aprobarea diminuarii sumei existente la pozitia „Rezerve”
din bilant, constituita conform hotararii Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor din data de 23 aprilie 2019, cu suma
de 9.853.753,5 lei necesara acordarii dividendului
suplimentar de 0,010 lei per actiune aferent exercitiului
financiar al anului 2018.

100% din voturile
exprimate

–

–

–

1

In conformitate cu prevederile Art. 126 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societatile Republicata, administratorii nu voteaza descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia
lor ar fi in discutie.
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ORDINE DE ZI A.G.O.A.

Pentru

Impotriva

Abtinere

Voturi
Neexprimate1

2. Aprobarea distribuirii dividendelor suplimentare începând cu data de 25.03.2020, care este data platii - in conformitate cu prevederile Art. 86 (2)
din Legea nr. 24/2017 si Art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de către acţionari a cheltuielilor de distribuire, precum si stabilirea
termenului de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor.
a) Aprobarea distribuirii dividendelor suplimentare începând
cu data de 25.03.2020, care este data platii.
b) Aprobarea suportarii cheltuielilor
dividendelor de către acţionari.

de

distribuire

a

c) Aprobarea termenului de tinere la dispozitia actionarilor a
dividendelor, respectiv de 3 ani calculati de la data platii.
3. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru
alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de
distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare.

100%
din voturile
exprimate
100%
din voturile
exprimate
100%
din voturile
exprimate
100%
din voturile
exprimate

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4. Alegerea unui membru in Consiliul de Administratie pentru o perioada egala cu diferenta de mandat ce a ramas de executat de catre Consiliul de
Administratie in functiune.
4.1. Rachid El Lakis
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99,99942162%
din voturile
exprimate

–

0,00057838% din
voturile
exprimate

–

ORDINE DE ZI A.G.O.A.

Pentru

Impotriva

Abtinere

Voturi
Neexprimate1

5. Aprobarea datei de 06.03.2020 ca data de inregistrare
in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr.
24/2017.

100% din voturile
exprimate

–

–

–

6. Aprobarea datei de 05.03.2020 ca ex date in
conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul
A.S.F. nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. l din Regulamentul A.S.F.
nr. 5/2018.

100% din voturile
exprimate

–

–

–

7. Aprobarea mandatarii domnului Andrei HREBENCIUC –
Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea
tuturor documentelor emise in urma Adunării Generale
Ordinare a Actionarilor.

100% din voturile
exprimate

–

–

–
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