Ilotlrirea Adunirii

Generale Ordinare a Ac{ionarilor

INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A. nr. 1 din 30.04.2015

Adunarea Generala Ordinard a Aclionarilor societllii INDUSTRIE

MICA PRAHOVA S.A., cu sediul in

Mun. Ploiegti, Str. Gdgeni, nr. 107, jud. Prahova, inregistratd la Registrul Comer{ului sub nr.
Jzglz1lllggl, avdnd C.U.I. 1356635, intrunitd legal 9i statutar in data de 30.04.2015, la a doua
convocare, la sediul societdlii, cu o prezen!6 a aclionarilor de 49,19 Yo din capitalul social al societdfii qi
49,1g o/o

Art. l.

dintotalul drepturilor de vot, aferente unui numdr de207.588 acliuni,

Se ia la cunoqtinla

ffOfAnAgff

:

raportul Consiliului de Administralie privind activitatea economico-financiard

desfrqurati in anul 2014.

oh din capitalul
Voturi valabil exprimate delinute de acfionarii prezen{i 207.588 reprezentdnd 49,19
social, aferente unui numdr de 207.588 acliuni, din care pentru 166.216 9i impotrivd 0.

Abfineri 41.372.

Art.2.
de

Se ia la cunoqtinld raportul de

verificare qi certificare a bilanlului contabil pe anul 2014, intocmit

Auditorul Financiar.

Voturi valabil exprimate definute de acfionarii prezenli 207.588 reprezent6nd 49,79 % din capitalul
social, aferente unui numdr de 207.588 acliuni, din care pentru 207.588 9i impotrivd 0.

Ablineri 0.

Art. 3.

Se aprobd raportul anual

al Consiliului de Administrafie la

data de 31.12.2014, conform

Regulamentului C.N.V.M. nr. 112006.

Voturi valabil exprimate delinute de acfionarii prezenfi 207.588 reprezentdnd 49,19 Yo din capitalul
social. aferente unui numdr de 207.588 acliuni, din care pentru 166.216 qi impotrivd 0.

Abfineri 41372.

Art. 4. Se aprobd bilanlul contabil qi repartizarea profitului realizat in anul 2014, in cuantum

de.1 10.904

lei, astfel: tezerve legale 6.521lei, acoprire pierderi fiscale anii precedenJi 88.683 lei, finanfare investilii
15.700 lei.

Voturi valabil exprimate definute de aclionarii prezenli 207.588 reprezentdnd 49,19 Yo din capitalul
social, aferente unui numdr de 207.588 ac{iuni, din care pentru 166.216 9i impotrivd 0.

Abfineri 41.372.

Art. 5. Se aprobl bugetul

de venituri gi cheltuieli pe anul 2015.

Voturi valabil exprimate delinute de acfionarii prezenfi 207.588 reprezentdnd 49,19 % din capitalul
social, aferente unui numdr de 207.588 acliuni, din care pentru 207 .588 qi impotrivd 0.

Ablineri 0.

Art. 6. Se aprobd programul

de investifii gi sursele de finanfare pentru anul 2015.

din capitalul
voturi valabil exprimate definute de ac{ionarii prezenli 207.588 reprezentdnd 49,19 Yo
impotrivi 0'
social, aferente unui numdr de 207.588 acfiuni, din care pentru 207.588 9i

Ablineri 0.

Lrt. 7. Se aprob6 indemnizafiile pentru anul frnanciar 2015-2016, pentru membrii Consiliului

de

Administra{ie.
o/o din capitalul
voturi valabil exprimate de{inute de aclionarii prezen{i 207.588 reprezentdnd 49,19

impotrivd 0.
social, aferente unui num6r de 207.588 acfiuni, din care pentru 166.216 9i

Ablineri 41.372.

Art. g. Se aprob6 indicatorii gi criteriile de performanld pentru membrii CA, conform contractelor

de

mandat incheiate in anul 2012.

din capitalul
voturi valabil exprimate delinute de aclionarii prezen{i 207.588 reprezentdnd 49,19 %o
qi impotrivd 0'
social, aferente unui num6r de 207.588 acliuni, din care pentru 207.588

Ablineri 0.

Art. 9. Se aprob6 data de 18.05.2015 cadatdde inregistrare

9i data de 15.05.2015 ca ex date'

o/o din capitalul
voturi valabil exprimate de{inute de ac{ionarii prezen}i 207.588 reprezentdnd 49,19
qi impotrivd 0'
social, aferente unui numdr de 207.588 acfiuni, din care pentru 207 .588

Ab(ineri 0.

Art. 10. Se aprobd mandatarcaconsiliului

de Administra{ie cu efectuarea tuturor demersurilor necesare

ducerii la indeplinire a prezentei hotdrdri AGOA adoptatd'
o/o din capitalul
voturi valabil exprimate definute de acfionarii prezenli 207.588 reprezentdnd 49,19
qi impotriva 0'
social, aferente unui num6r de 207.588 ac{iuni, din care pentru 207.588

Ab{ineri

0.

Art. 11. Se aprob6 mandatarea dlui. Matreq Ioan, identificat prin CI seria PH nr' 662696,

sd

la oficiul Registrului comerfului a prezentei
in Monitorul Qficial al
Hot6r6ri AG9A adoptatd qi privind publicarea prezentei Hotdrdri AGOA

indeplineasc6 toate formalitdfile privind inregistrarea

Romdniei, Partea a IV-a.

din capitalul
voturi valabil exprimate definute de acfionarii prezenli 207.588 reprezentdnd 49,19 %o

impotriv[ 0'
social, aferente unui numdr de 207.588 acfiuni, din care pentru 207.588 9i
Ablineri 0.
Secretar CA
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