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Raport curent conform regulamentului ASFNR 5/2018
Data raportului 18.04.2019
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Nr. RC I291104311991
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Cap. Subs. Si varsat 1.220.635\ei
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RAPORT CURENT

Presedintele Consiliului De Administratie al S.C. "24 lanuarie " S.A , inmatriculata la
R.C. sub nr. J 291104311991, C.l.F. RO 1343490,cu sediul in Ploiesti str. G-ral Dragalina
nr. 18, aconvoacatConsiliul de Administratie inziua de 17.04.2019 ora 10,30,si sedinta
A.G.O.A. pentru ora 11,00 in aceeasi zi , in sala de sedinte de la sediul societatii din
Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18.

ORDINEA DE ZT C.A.
l. Dezbaterea si adoptarea in vederea supunerii aprobarii A.G.O.A a raportului de
gestiune al Consiliului de Administratie , a situatiilor financiare si bilantului contabil oe
2018, raportului auditorului extern si aprobarea acestora.
2.Prezentarea Contului de profit si pierderi pe anul 201g
3' Adoptarea propunerii de repartizare profitului net pe anul 2018 in suma de689.533 lei

- pentru fonduri de investitii 347.755lei
- pentru dividende 34l.77B lei , dividendur brut pe actiune 0,70 lei

4.Dezbaterea si adoptarea, in vedereasupunerii aprobarii AGOA a BVC pe anul 2019 sia
programufui de investitii pe anul 2019
5. Adoptarea organigramei pe anul 2019
6.Stabilirea limitelor de competenta pentru angajarca produselor bancare de catre
directorul general si directorul economic. Aprobarea garantarii creditului descoprit de cont
de 2.000.000 euro cu ipoteca mobiliara asupra .r.unt.lo, si stocurilor de materii prime ,productie in curs de executie si produse finite . Aprobarea unui plafon de factoring de
400.000 euro .

7' Aprobarea prelungirii mandatelor auditorului intern si al auditorului financiar externpentru inca o perioada de 1 an.
8' Aprobareadatei de.inregistrare propusa de Consiliul cle administratie de 27.0g.2019, ex-
date 26.09.2019 si plata dividendelor in data de r5.r0.20r9



ORDINEA DE ZI A.G.O.A.
l. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie,situatiilor financiare si
bilantului contabil pe 2018, raportului auditorului extern si aprobarea acestora. Descarcarea
de gestiune a Consiliului de administratie , a presedintelui acestuia si a directorului general
al societatii pe anul 2018.
2.PrezentareaContului de profit si pierderipe anul 2018
3.Aprobarea repaftizarii profitului net pe anul 2018 in suma de 689.533 lei

-pentru fonduri de investitii 347.755\ei
- pentru dividende 341.7781ei ,dividend brut pe actiune 0,70lei

4. Aprobarea BVC pe anul 2019 si a programlrlui de investitii pe anul 2019
5. Aprobarea organigramei pe anul 2019
6.Stabilirea limitelor de competenta pentru angajarea produselor bancare de catre
directorul general si directorul economic. Aprobarea garantarii creditului descoprit de cont
de 2.000.000 euro cu ipoteca mobiliara asupra creantelor si stocurilor de materii prime ,

productie in curs de executie si produse finite . Aprobarea unui plafon de factoring de
400.000 euro .

7. Aprobarea prelungirii mandatelor auditorului intern si al auditoruh.ri financiar extern
pentru inca o perioada de 1 an.
8. Aprobareadatei de inregistrare propusa de Consiliul de administratie de 27.09.2019,ex-
date 26.09.2019 si plata dividendelor in data de 15.10.2019.
9.Aprobarea revocarii domnului Palade Gheorghe din calitatea de mambru al consiliului
de administratie al SC 24 Ianuarie SA.
10. Aprobarea alegerii domnului Ilie Marius Gabriel in calitatea de membru in consiliul
de administratie al SC 24 lanuarie S.A.pentru perioada de la 17.04.2019 la 01 .01.2020.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE A DECIS
1. Adopta raportul de gestiune al administratorilor , bilantul contabil , anexele la bilantLrl
incheiat la 31.12.2018 si contul de profit si pierdere, pentru anul 2018 in vederea
prezentariisi dezbaterii in AGOA.
2. Propunerea aprobarea repartizaii profitului net in suma de 689.533|ei astfel :

- pentru dividende - suma de 489.533Iei , revenind 1,0026 lei /actiune
- pentru rezerve ce se vor utiliza ca surse de investitii- suma de 200.000 lei
3.Adopta B.V.C. pentru anul 2019 , cu un volum al cifrei de afaceri de 44.400 mii lei,
venituri totale de 46.087 mii lei si al cheltuielilor totale 44.227 nii lei, iar profitul brut in
suma de 1.860 mii lei , planul de investitii conform listei prezentate , cu un volum de
346.000 euro.
4.Adopta organigrama societatii pentru anul 2019 ,

S.Consiliul de administratie adopta si supune spre aprobare A.G.OA. :

Incheierea de catre societate , in calitate de imprumutat si garant , cu BRD - G.S.G. S.A
, in calitate de creditor , a unui contract de credit in valoare de 2.000.000 euro pentru
activitatea curenta si a unui plafon de factoring de 600.000 euro.

A'Incheierea de catre societate a urmatoarelor contracte de garantie pentru garantarea
tututror obligatiilor rezultate din contractul de credit :

- contract de ipoteca asupra tuturor conturilor curente deschise
Groupe Societe Generale precum si asupra tuturor solduriror

- contracte de ipoteca asupra tuturor creantelor rezultate din

de societate la B.R.D.-
creditoare ale acestora
contractele prezente si

viitoare cu clientii sai
- contract de ipoteca asupra stocurilor companiei situate

Dragalina nr. l8
- Imputernicirea domnului Ilie Ion in calitate de director general , Si a domnului
Alionte Gica in calitate de director economic , sa realizeze urmatoarele :

in Ploiesti str. G-ral Ion



- sa negocieze , semneze ,perfecteze, elibereze si intocmeasca ( in forma autentica ,unde
este cazul ) in numele si pe seama societatii, Contractul de Credit / acte aditionale la
acestea si Contractele de garantie , precum si toate actele , confirmarile si documentele
in legatura cu acestea , precum si orice acte modificatoare ale acestora , in vederea
aducerii la indeplinire a rezolutiilor adoptate in prezenta hotarare

- sa intreprinda toate actiunile in legatura cu inregistrarea Contractelor de Garantie sau a
amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electronica de Garantii Mobiliare si /sau
Cartea Funciara competenta / Registrul Comertului , in legatura clr notificarea sau

indeplinirea oricarei alte formalitati necesare in fata oricarei alte autoritati comperenre sau
tertelor parti interesate , precum si pentru publicarea prezentei Hotarari in Monitorul Oficial
al Romaniei, P. IV si in general , sa indeplineasca toate actiunile si demersurile necesare sau
utile in scopul tranzactiei avute in vedere de documentelee mentionate in rezolutiile de mai
SUS

6. Consiliul de adrninistratie aproba prelungirea rnandatului pentru o perioada cle un an
incepand cu data de 17.04.2019 a auditorului financiar intern Aldescu Aurora pentru suma
de l.500euro lan.
7. Se aproba , prelungirea mandatului pentrr-r o perioada de un an , incepand cu I 7.04.2019 a
auditorului financiar extern SC ACON AUDIT SRL , pentru suma de 2.000 euro/an.
8.Consifiul de administratie aproba data de 27.09.2019 si ex-date 26.09.2019 . cadata de
inregistrare pentru hotararile adoptate de catre adunarea generala a actionarilor din l7 aprilie
2019 si data platii dividendelor 15.10.2019.

La ora I1,00 s-a intrunit A.G.O.A
Structura sintetica a detinatorilor de

, transmisa de Depozitarul Central ,cu- Uzinsider S.A
- SIF Muntenia
- Persoane fizice

La ora l1 ,la sediul societatii, s-a
actionarii:
-sc UZINSIDER sA BUCURESTI prin reprezentant Mustata costica -

Mandat special nr.3481 12.03.2019
- Diversi actionari

Babici Emanuel
Alionte Gica
Savu Constantin
TOTAL 377.429 actiuni = 773017%

Dupa citirea ordinii de zi se trece la analiza documentelor ce fac obiectul ordinii de zipe baza materialelor puse la dispozitia actionarilor.
Presedintele C.A 

- 
ptezinta raportul de gestiune , bilantul contabil , contul de profit sipierderepe anul 2018, BVC aferent anului 2019 si toate celelalte materiale si propuneri

facute de actionarii UZINSIDER S.A si SIF. MLTNTENIA in termenel legale.
Auditorul extern independent prezinta raportul de audit in care se eiprima opinia casituatiife financiare incheiate la 31.12,2018 sunt intocmite in conformitate cu actelenonnative in vigoare , respectiv OMF'P 190212014.

Dupa analiza tuturor documentelor prezentate in AGOA , aceasta a luat urmatoarea :

instrumente financiare la data de referinta2.04.2019
nr. 1071514.04.2019, a fost :

371.424 actiuni: 76,0719 oA

71.479 actiuni :14,6397 %o

45.351 actiuni : 9,2884%
intrunit AGOA , fiind prezenti direct sau prin mandate

371.424actiuni : 76,0719 o/o

6.005 actiuni : 1,2298 oA



HOTARAREA A.G.O.A.

I'AGOA aproba raportul de gestiune , bilantul contabil , anexele la bilantul incheiat la3l'12'2018 si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie , a presedintelui
acestuia si a directorului general al societatii, pentru anul 201g cu 377.429 voturi
reprezentand 77,3017 Yo din capitalul social si 100 Yo din actionarii prezenti .

2'Aptoba contul de profit si pierdere, pentru anul 2018 cu 377 .42g voturi reprezentand
77,3017 % din capitalul socialsi 100 % din actionarii prezenti .

3. AGOA aproba cu cu 377 .429 voturi
Yo din actionarii prezenti , repatlizarea
689.533 lei astfel:

- pentru fonduri de investitii
- pentru dividende

reprezentand 77 ,3017 Yo din capitalul social si 100
profitului net realizat la 3 | .12.201g, in suma de

200.000 lei
489,533lei ,dividend brut pe actiune 1,0026\ei.

4' AGOA aproba cu3,77.429 voturi reprezentand77,3017% din capitalirl social si 100 % din
actionarii prezenti , BVC prezentat pentru anul 2019, cu un volum al cifrei de afaceri de
44.400 mii lei, venituri totale de 46.087 mii lei si al cheltuielilor totale 44.227mii lei, iarprofitul brut in suma de 1.860 mii lei , planul de investitii conform listei prezentate , cuun volum de 346.000 euro.

!'- !t aproba organigrama societatii pentru anul 2019 cu cu 377 .4zg voturi reprezentand
77,3017% din capitalul social si r00% din actionarii prezenti .

6' A'G'O'A aproba cu 377'429 voturi adica 17,3017 %dincapitalul social urmatoarele:
Incheierea de catre societate , in calitate de imprumutat si garant , cu BRD - G.S.G. S.A

, in calitate de creditor , a unui contract de credit in valoare de 2.000.000 euro pentru
activitatea curenta si a unui plafon de factoring de 600.000 euro.
Incheierea de catre societate a urmatoarelor contracte de garantie pentru garantarea
tututror obligatiilor rezultate din contractul de credit :- contract de ipoteca asupra tuturor conturilor curente deschise cle societate la B.R.D.-

Groupe Societe Generale precum si asupratlrturor soldurilor creditoare ale acestora- contracte de ipoteca asupra tuturor creantelor rezultate din contractele prezente si
viitoare cu clientii sai

- contract de ipoteca asupra stocurilor companiei situate in ploiesti str. G-ral IonDragalina nr. l8
Imputernicirea domnului Ilie Ion in calitate de director general , si a domnuluiAlionte Gica, in calitate de director economic , sa realizeze urmatoarele :- sa negocieze , semneze ,perfecteze, elibereze si intocmeasca ( in forma autentica ,undeeste cazul ) in numele si pe seama societatii, Contractul de Credit / acte aditionale laacestea si Contractele de garantie , precum si toate actele , confirmarile si documentelein legatura cu acestea , precum si orice acte modificatoare ale acestora , in vedereaaducerii la indeplinire a rezolutiilor adoptate in prezenta hotarare
- sa intreprinda toate actiunile in legatura cu iniegistrarea Contractelor de Garantie saua amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electionica de Garantii Mobiliare si /saucartea Funciara competenta / Registrul comertului , in legatura cu notiR.ur.u sauindeplinirea oricarei alte formalitati necesare in fata oricarei alte autoritati competentesau tertilor parti interesate , precum si pentru publicarea prezentei Hotarari in Monitoruloficial al Romaniei, P' IV si in general , sa indeplineasca toate actiunile si demersurile



necesare sau
rezolutiile de

utile in
mai sus

scopul tranzactiei avute in vedere de documentelee mentionate in

7.Se aproba cu 377.429 de voturi :77,3017 o/o din
pentru o perioada de un an incepand cu data de
Aldescu Aurora , pentru suma de l.500euro /an.

capitalul social, prelungirea mandatului
17.04.2019 a auditorului financiar intern

8.Se aproba cu 377.429 voturi : 77,3017 Yo din capitalul social , prelungirea mandatului
pentru o perioada de un an , incepand cu 17.04.2019 a auditorului financiar extern SC
ACON AUDIT SRL, pentru suma de 2.000 euro/an.

9. A.G.O'A' aproba cu cu 377.429 voturi reprezentan d 77,3017 o/o din capitalul social si
100 % din actionarii prezenti data de 27.09.2019 si ex-date 26.09.26:p. ca data de
inregistrare pentru hotararile adoptate de catre adunarea generala a actionarilor din 17 ap.nlie
2019 si data platii dividendelor 15.10.2019.

10.A'G.O.A aproba cu377.429voturi reprezentand 77,3017o/o din capitalul social si 100%
din actionarii prezenti revocarea domnul Palade Gheorghe din functia de membru in
consiliul de administratie incepand cu data de 17.04.2019
11. Cu un numar de 377.429 voturi , reprezentand 77,3017 o/odincapitalul social si 100%
din actionarii prezenti este ales ca membru in consiliul de administratie cu data de
17,04.2019 pana la 01.01.2020, domnul IIie Marius Gabriel .
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