HotirArea Adunirii Generale Extraordinare a Ac{ionarilor
INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A. nr. ... din 04/05.12.2017
Adunarea GeneralS Extraordinara a Aclionarilor societdtii INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A., cu
sediul in Mun. Ploieqti, Str. Gdgeni, nr. l07,jud. Prahova, inregistratdla Registrul Comerlului sub nr.

J2gl20lllg91, avdnd C.U.I. 1356635, intrunitd legal qi statutar in data de 04105.12.2017 ,la prima/a doua
. %o din capitalul social al
convocare, la sediul societdJii, cu o prezent[ a actionarilor de ...
societdlii qi

....

... % din totalul

...

drepturilor de vot, aferente unui numdr de

'..

actiuni,

HoTARA$rE:
Art. 1. Se aprobi

/se respinge propunerea de rdscumpdrare de cdtre Societate a propriilor ac{iuni, in cadrul

pietei pe care actiunile sunt tranzacJionate gi/sau prin desfrqurarea de oferte publice de cumpdrare, in
conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmdtoarele condilii:

- maximum 42200 actiuni (reprezentdnd maximum 10 % din capitalul social subscris qi vdrsat la

data

hotdrdrii), parfial pentru alocarea cdtre angajali qiisau administratori qi/sau directori ai societdtii, qi parfial

in scopul anuldrii lor qi reducerii corespunzdtoare

a

capitalului social al societSlii;

- la pre{ul minim de 2,5lei pe actiune qi un pre! maxim egal cu valoarea cea mai micd dintre (a) 10 lei pe
ac{iune qi (b) valoarea cea mai mare dintre pre}ul ultimei tranzac\li independente qi pre{ul cel mai ridicat

din momentul respectiv al ofertei de achizilionare, in conformitate cu prevederile att. 3 alin. (2) din
Regulamentul Delegat

(UE)

201611052 al Comisiei

din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului

(UE) nr. 59612014 al Parlamentului European qi al Consiliului in ceea ce privegte standardele tehnice de
reglementare pentru condiliile aplicabile programelor de rdscumpdrare qi mdsurilor de stabilizare.
- Valoarea agreatda programului de rdscumpdrare este de pdnd la 422.000lei.

- programul se va desftgura pentru o perioadd de maximum 18 luni de la data publicdrii hotdrdrii AGEA

in Monitorul Oficial al Romdniei,partea a IV-a.

- Tranzac\iile

de rdscumpdrare pot avea drept obiect doar acliuni pldtite integral qi vor

profitul distribuibil sau din rezerve disponibile ale SocietdJii,

fi

aqa cum sunt inregistrate

efectuate doar din

in ultimele situaJii

financiare anuale aprobate, cu excep{ia rezervelor legale.

prezenJi .., reprezentdnd ........ % din capitalul
qi impotrivd .........
social, aferente unui numdr de ......... acfiuni, din care pentru

Voturi valabil exprimate detinute de ac{ionarii
Ab{ineri....

Art, 2. Se aprobd /se resping e data de 2I.12.2017 ca datd de inregistrare qi data de 20.12.2017 ca ex date.
oh din capitalul
Voturi valabil exprimate de{inute de ac{ionarii prezenti .., reprezentdnd
social, aferente unui numdr de ......... actiuni, din care pentru
AbJineri....

qi

impotriva .........

Art. 3. Se aprobd/se respinge

mandatarea Consiliului de Administratie cu efectuarea tuturor demersurilor

necesare ducerii la indeplinire a prezentei

Hotirdri AGEA adoptate.

prezen{i .., reprezentdnd %6 din capitalul
social, aferente unui numdr de ......... actiuni, din care pentru
qi impotriva .........

Voturi valabil exprimate de{inute de ac{ionarii
Ab1ineri....

Art. 4. Se aprobd/se respinge mandatarea unei persoane qi anume

identificatd prin

....., Sd indeplineascd toate formalitdfile privind inregistrarea la Oficiul Registrului

Comerfului a ptezentei Hotdrdri AGEA adoptatd qi privind publicarea Hotirdrii AGEA

in Monitorul

Oficial al Rom6niei, partea a IV-a.

prezen[i .., reprezent6nd Yo din capitalul
social, aferente unui numdr de ......... actiuni, din care pentru
qi impotrivd .........
Voturi valabil exprimate delinute de aclionarii
Ab{ineri....

Preqedinte Consiliul de Administra{ie,

dl. Matreq Ioan

Secretar AGEA,

