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Proiect Hotarare AGOA 
 

In Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, întrunită statutar, în baza Legii nr. 31/1990 
republicată, în data de 01/02.07.2022 ora 11:00, la prima/ a doua convocare, la sediul societății din Craiova, 
str. Frații Buzești nr. 4 A, la care a fost reprezentat [….....%] din capitalul social, adică [ ………….……..] acțiuni din 
totalul de 654.671.607 acțiuni, s-au hotărât următoarele:  

 
1. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în 

adunare și [......%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați revocarea 

auditorului financiar Deloitte Audit SRL; 

2. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în 
adunare și [......%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați numirea 
auditorului financiar Mazars Romania SRL, pentru o perioadă de un an, pentru auditarea situațiilor 
financiare aferente anului 2022; 
 

3. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în 
adunare și [......%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați mandatarea 
Directorului General al societății în vederea semnării contractului cu auditorul financiar; 

 
4. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în 

adunare și [......%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați stabilirea datei 
de 19.07.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 
24/2017, a datei de 18.07.2022 ca “ex-date”. 

 
5. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în 

adunare și [......%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați împuternicirea 
Directorului General al Societății, cu posibilitatea de mandatare, ca în numele și pe seama Societății, 
cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, să îndeplinească orice formalități 
necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării 
opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA. 

 
 

Presedinte de sedinta, 
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