
 
 

 
 

PROIECT PENTRU HOTARAREA AGOA  DIN  15.05.2017 
 
 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata la data de 15.05.2017, ora 14, la 
sediul societatii din Bucuresti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toti actionarii inregistrati 
in Registrul Actionarilor la data de referinta de 2.05.2017 cod unic de inregistrare  RO 1576401, 
numar de ordine in Registrul Comertului J40/3940/1991, întrunită legal si statutar la prima 
convocare, în data de 15.05.2017, din totalul de 6.246.149 acţiuni, au fost prezenţi la sedinta, sau 
reprezentati ………..%  din capitalul social, supune actionarilor spre aprobare urmatoarele  teme : 

 
1.Cu ………..voturi „pentru” (adica ………din voturile exprimate), ………….. voturi „impotriva” (adica 
…………. din voturile exprimate) , ………….. voturi „abtineri” (adica ……………. din voturile  exprimate),  
AGOA aproba situaţiile financiare anuale pentru anul 2016,  contul de profit şi pierdere pentru 
exerciţiul financiar 2016 şi  propunerea de acoperire a pierderii contabile inregistrată in exerciţiul 
financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi de auditorul financiar 
independent; 
 
2.Cu ………..voturi „pentru” (adica ………din voturile exprimate), ………….. voturi „impotriva” (adica 
…………. din voturile exprimate) , ………….. voturi „abtineri” (adica ……………. din voturile  exprimate), 
AGOA, aprobă  descarcarea de gestiune a consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 
2016 
 
3.Cu ………..voturi „pentru” (adica ………din voturile exprimate), ………….. voturi „impotriva” (adica 
…………. din voturile exprimate) , ………….. voturi „abtineri” (adica ……………. din voturile  exprimate), 
AGOA, aprobă  stabilirea indemnizaţiei brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de 
Administraţie Romaero S.A. incluzând şi retribuţia aferente activităţii desfăşurate in comitetele 
consultative, reprezentând de 2 ori media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din 
ramura in care işi desfăsoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de 
transport) comunicat de INS . 
 
4.Cu ………..voturi „pentru” (adica ………din voturile exprimate), ………….. voturi „impotriva” (adica 
…………. din voturile exprimate) , ………….. voturi „abtineri” (adica ……………. din voturile  exprimate), 
AGOA, stabilirea limitei maxime a remuneraţiei directorului general al societăţii Romaero S.A. 
reprezentând de 6 ori media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramura in care işi 
desfăşoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de transport) comunicat 
de INS. 
 
5.Cu ………..voturi „pentru” (adica ………din voturile exprimate), ………….. voturi „impotriva” (adica 
…………. din voturile exprimate) , ………….. voturi „abtineri” (adica ……………. din voturile  exprimate), 
AGOA, aprobă   numirea  unor noi membri in Consiliul de Administratie al S.ROMAERO S.A.  
 

  Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1   
Telefon 40   2 1 599 41 04;   40    2 1 599 43 25   
Fax      40 2 1 599 41 05; 40 21 319 20 82  
Cod  013975  

 

   Bucuresti  –  Romania   
E - mail: office@romaero.com   
Cod Unic Inregistrare 1576401RO   
Registrul Comertului J40/3940/1 991    
COD IBAN RO45RNCB0082044172700001/ ROL BCR- Unirea   

  Capital Social 15.615.372,5 lei 



 2 

6.Cu ………..voturi „pentru” (adica ………din voturile exprimate), ………….. voturi „impotriva” (adica 
…………. din voturile exprimate) , ………….. voturi „abtineri” (adica ……………. din voturile  exprimate), 
AGOA, aprobă ex-date de 6.06.2017 şi a datei de 7.06.2017 ca dată de inregistrare, respectiv  de 
identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare 
a Acţionarilor din data de 15/16.05.2017, in conformitate cu dispoziţiile art. 238 din legea 
297/2004 privind piaţa de capital; 
 
7.Cu ………..voturi „pentru” (adica ………din voturile exprimate), ………….. voturi „impotriva” (adica 
…………. din voturile exprimate) , ………….. voturi „abtineri” (adica ……………. din voturile  exprimate), 
AGOA, aprobă imputernicirea directorului general al societăţii, pentru a indeplini toate formalităţile 
necesare in vederea inregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la Registrul 
Comertului. 
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