MATERIAL PENTRU SEDINTA A.G.E.A.
IN}USTRIE MICA PRAHOVA S.A. din data de 04 t 05.12.2017

Societatea INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A. are capitalul social in valoare de 1.055.222,5
lei, reprezentdnd 422.089 acfiuni la data convocdrii AGEA.

Pentru sedinJa AGEA din data de 04

I

05.12.2017, Consiliul de AdministraJie propune

urmdtoarea ordine de zi:
1. Aprobarea rdscumpdrdrii de cdtre Societate

apropriilor ac{iuni, in cadrul pielei pe care ac}iunile sunt
tranzacfionate gi/sau prin desfrqurarea de oferte publice de cumpdrare, in conformitate cu prevederile
legale aplicabile, in urmdtoarele conditii:
- maximum 42200 actiuni (reprezentdnd maximum l0 % din capitalul social subscris qi vdrsat la data
hotdrdrii), parfial pentru alocarea cdtre angajafi qi/sau administratori qi/sau directori ai societdfii, gi
parfial in scopul anuldrii lor gi reducerii corespunzdtoare a capitalului social al societdtii;
- la preJul minim de 2,5 lei pe acfiune qi un pre{ maxim egal cu valoarea cea mai micd dintre (a) 10 lei
pe acfiune gi (b) valoarea cea mai mare dintre pre{ul ultimei tratuac[ii independente qi pre]ul cel mai
ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2)
din Regulamentul Delegat (UE) 201611052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a
Regulamentului (UE) ru. 59612014 al Parlamentului European gi al Consiliului in ceea ce priveqte
standardele tehnice de reglementare pentru condiliile aplicabile programelor de rdscumpdrare qi
mdsurilor de stabilizare.
- valoarea agreatd. a programului de rdscumpdrare este de pdnd la 422.000lei.
- Programul se va desfdgura pentru o perioadd de maximum 18 luni de la data publicdrii hotdrdrii
AGEA in Monitorul Oficial al Romdnie|partea a IV-a.
- Ttanzacllile de rdscumpdrare pot avea drept obiect doar acfiuni pldtite integral qi vor fi efectuate doar
din profitul distribuibil sau din rezerve disponibile ale Societdtii, aqa cum sunt inregistrate in ultimele
situaJii financiare anuale aprobate, cu exceptia rezervelor legale.
2. Aprobarea datei de2l.l2.20l7 cadatd,de inregistrare gi a datei de 20.12.2017 ca ex date.
3. Aprobarea mandatdrii Consiliului de Administralie cu efectuarea tuturor demersurilor necesare
ducerii la indeplinire a Hotdr6rii AGEA ce se va adopta.
4. Aprobarea mandatdrii unei persoane sd indeplineascd toate formalitdlile privind inregistrarea la
Oficiul Registrului Comerfului a HotdrArii AGEA care vrmeazd sd fie adoptatd gi privind publicarea
HotdrArii AGEA in Monitorul Oficial al Rom6niei,parteaa IV-a.
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