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INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA S.A. 

 

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018) 

Data raportului: 24.03.2023 

Denumirea emitentului: INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA S.A. 

Sediul social: Ploiești, Str. Găgeni, nr. 107, jud. Prahova 

Tel/fax: 0244-543515/0244—543606 

Nr. și data înregistrării 1a ORC: J29/201/1991 

C.U.I: 1356635 

Capital social subscris și vărsat: 1.055.222,5 lei 

Sistemul altemativ de tranzacționare pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de INDUSTRIE 

MICĂ PRAHOVA S.A. este sistemul altemativ de tranzacţionare administrat de BVB - ATS. 

 

Eveniment important de raportat: 

 

 

CONVOCATOR  

Consiliul de Administraţie al INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA S.A., cu sediul în Mun. Ploieşti, 

Str. Găgeni, nr. 107, jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J29/201/1991, C.U.I. 

1356635, în conformitate cu prevederile legii şi ale Actului constitutiv, convoacă Adunarea 

Generală Extraordinară şi Ordinară a Acţionarilor pentru 24.04.2023, respectiv 25.04.2023 a doua 

convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima convocare, la ora 10:30, respectiv 

la ora 11:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la data 

de referinţă 13.04.2023, care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunărilor generale, cu 

ordinea de zi: 

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor: 

1. Ratificarea Hotărârii nr.2 din data de 06.03.2023 a Consiliului de Administrație privind 

prelungirea liniei de credit pentru activitate curentă în valoare de 600.000 lei, conform Contract 

nr. 3 din 15.03.2012, încheiat cu Leumi Bank sucursala Ploieşti și preluat de First Bank sucursala 

Ploiești. 

2. Aprobarea datei de 19.05.2023 ca dată de înregistrare şi a datei de 18.05.2023 ca ex date. 



 
 

Adresa: 100137-Ploieşti, str. Găgeni nr. 107  
Tel: 0244-543 515; 0244-524 661 

Fax: 0244-543 606 
E-mail: office@industriemica.ro  
Website: www.industriemica.ro  

Nr. Ord. Registru Com.: J29/201/91 

Marcaje şi semnalizare rutieră 

  

 

  Societate membră a Cartei Europene a Siguranţei Rutiere, o iniţiativă a Comisiei Europene 

INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA S.A. 

 

6.Aprobarea mandatării Consiliului de Administraţie cu efectuarea tuturor demersurilor necesare 

ducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA ce se va adopta. 

7.Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea la 

Oficiul Registrului Comerţului a Hotărârii AGEA care urmează să fie adoptată şi privind 

publicarea Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină 

documentele aferente eliberate de ORC.  

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor: 

1. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administraţie la data de 31.12.2022, conform 

Regulamentului ASF nr.5/2018. 

2. Prezentarea  raportului de verificare şi certificare a bilanţului contabil pe anul 2022, întocmit de 

Auditorul Financiar. 

3. Aprobarea bilanţului contabil aferent anului 2022 şi repartizarea profitului pentru finanţare 

investiţii. 

4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de investiţii pentru anul 2023 . 

5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul 

financiar 2022. 

6. Aprobarea obiectivelor , criteriilor de performanță și indemnizației pentru anul 2023 a 

membrilor Consiliului de Administrație 

7. Aprobarea datei de 19.05.2023 ca dată de înregistrare şi a datei de 18.05.2023 ca ex date. 

8. Aprobarea mandatării Consiliului de Administraţie cu efectuarea tuturor demersurilor necesare 

ducerii la îndeplinire a hotărârii AGOA ce se va adopta. 

9. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească formalităţile privind înregistrarea la ORC 

a Hotărârii AGOA care urmează să fie adoptată şi privind publicarea Hotărârii AGOA în Monitorul 

Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC. 

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5 % din capitalul social au dreptul în 

termen de 15 zile pana la data de 08.04.2023 , de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial 

al României să introducă puncte pe ordinea de zi şi să prezinte proiectele de hotărâre pentru 

punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acţionarii îşi pot exercita aceste drepturi 

numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.  

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a 

adunărilor cel târziu până la data de 21.04.2023. 

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul 

prin corespondenţă, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate şi procurate de 
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la sediul societilii sau de pe site-ul societaitii www.indusffiemica.ro, ?ncep6nd cu data de
24.03.2023.
Ac{ionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generald, iqi vor putea numi un reprezentant
sau vor putea vota prin corespondent5, $i iqi vor dovedi calitatea in condiliile $i cu documentele
prev5zute de Dispunerea de mdsuri CNVM nr. 2612012, precum gi in conformitate cu
Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea aclionarilor se poate face qi prin alte persoane decdt

Sclionarii, inbaza unei ?mputerniciri speciale sau generale.
Imputernicirea specialS poate fi acordatd oricdrei persoane penku reprezentare in adunarea
generali qi con{ine instruc{iuni specifice de vot din partea ac{ionarului care o acordS.
Ac{ionarul poate acorda o imputernicire valabild penku o perioadl care nu va deplqi 3 ani,
permitend reprezentantului sdu a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adundrii generale a
aclionarilor a uneia sau mai multor societ6ti identificate in imputernicire, in mod individual sau
printr-o formulare generic6 referitoare la o anumitd categorie de emiten{i, inclusiv ?n ceea ce
priveste acte de dispozilie, cu condilia ca imputernicirea sd fie acordatd de citre actionar, in calitate
de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. ( 1) pct. 20 din Legea nr. 2412017
sau unui avocat-
imputernicirile speciale sau generale se vor depune in original la sediul societilii sau prin mijloace
electronice, avdnd ataqatd semndtura electronicd extins6, la adresa de e_mail:
office@industriemica.ro, p6nd la data de 21.04.2023. In acelaqi termen buletinele de vot prin
corespondenlI completate gi semnate de acfionar se vor depune la sediul societdtii personal sau
prin pogtd recomandat cu confirmare de primire pe care sd fie trecuti adresa expeditorului
(aclionarului).

PRE$ED|NTE CONSTUUL DE ADM|N|STRAT|E,

Ec.
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