
IMSAPROIECT SA
Sediul: Bucuresti, Intrarea Magiresti nr. 5-7, sector I
J 40 I 12948 I 1993: CUI 3997 07 5
Caoital social 1.716.000 lei

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN
DATA DE 12.12.2016

AzL 12.12.2016, ora 10.00, actionarii societatii IMSAPROIECT SA, s-au intrunit in Adunarea
Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA), la prima convocare, la sediul societatii de la.
adresa din Bucuresti, Intrarea Magiresti nr. 5-7, sector l, sedinta AGEA fiind deschisa de
Presedintele de sedinta SANTO PETRU, in calitate de ADMINISTRATOR DESEMNAT.

Avand in vedere:
- Convocatorul AcEA'publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.

din data de _;
- Prevederile Achrlui Constitutiv al societatii;

La deschiderea lucrarilor Presedintele constata ca sedinta este legala si statutara, 13 actionarii
detinand un numar de 1.530.000 actiuni reprezentand 89,17% din numarul total de actiuni si
89,l7Yo din totalul drepturilor de vot, sunt prezenti, reprezentati sau si-au ptezentil votul prin
gorespondenta.
Se constata indeplinirea cvorumului necesar luarii hotararilor, in conformitate cu prevederile din
Actul Constitutiv al societatii si ale Legii nr.31l1990.
In aceste conditii, Presedintele de sedinta constata ca AGEA este statutara si legal constituita,
putand adopta hotarari in mod valabil in legatura cu problemele inscrise pe ordinea de zi.

In conformitate cu prevederile y''rt. 129 din Legea n. 31 I 1990 , actionarii desemneaza secretar de
sedinta al AGEA pe dl. Sipu Teodor, iar ca secretar tehnic pe dna. Tihla Georgiana.

Presedintele de sedinta supune deibateri i problemele aflate.pe ordinea de zi, in legatura cu care
actionarii hotarasc urmatoarele:

1. Constatandu-se ca societatea poate trece din contul ,,alte rezewe" in contul ,,dividende
nerepartizate" suma de 1.000.000 lei se aproba trecerea din contul "alte rezerve" in contul
dividende nerepartizate a sumei .de 1.000.000 lei si distribuirea catre actionari de
dividende in numerar aferente anilor anteriori si aflate in contul "alte rezerve" in valoare
de 1.000.000 lei.



2.

Prezentul punct al ordinii de zi a fost adoptat cu 1.530.000 voturi, reprezentand 89,17%
din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, si actionarii care si-au exprimat
vohrl prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
89,17% voturi pentru 1.530.000 actiuni
0 voturi impohiva
0 voturi abtinere
10,83 % voturi neexprimate 186.000 actiuni

Se aproba operatiunea de casare de marfuri si materiale in valoare de 1.350.000 lei.
Prezentul punct al ordinii de zi a fost adoptat cu 1.530.000 voturi, reprezentand 89,17%%
din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, si actionarii care si-au exprimat
votul prin corespondenta.
Voturile au fost iruegistrate dupa cum urmeaza:
89,77%:o votui pentru 1.530.000 actiuni
0 voturi impotriva
0 voturi abtinere
10,83% voturi neexprimate 186.000 actiuni

Nu se aproba trecereh pe pierdere a pachehrlui de actiuni, respectiv 88.812 actiuni in
valoare de 83.033,35 lei detinut de MSAPROIECT SA la ELECTROCONSTRUCTIA
ELCO BUCURESTI SA.
Prezentul punct al ordinii de zi nu a fost adoptat. Prezentul punct a fost respins cu
1.530.000 voturi, ieprezentand 89,77Vo din totalul voturilor exprimate de actionarii
prezenti, si actionarii care siau exprimat votul prin corespondenta.
Voturile au fost inregishate dupa cum urmeaza:
0 voturi pentru
89,17% voturi impotriva 1.530.000 actiuni
0 voturi abtinere
10,83% voturi neexprimate 186.000 actiuni

Se aproba data de 28.12.201.2016 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor
asupra carora se rasfrang efectele hotararilor ce urmeaza a fi adoptate, a ex-date pentru
.27 .12.2016 si a platii dividendelor cu ordin de plata pentru 29.12.2016.
Prezentul punct al ordinii de zi a fost adoptat cu 1.530.000 voturi, reprezentand 89,17%
din totalul voturilor exprimate de actionarii ptezetxi, si actionarii care si-au exprimat
votul prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
89,17%o votti pentru 1.530.000 actiuni
0 voturi impotriva
0 voturi abtinere
10.83% voturi neexprimate 186.000 actiuni
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5. Diverse

Prezerta hotararea este semrata azi, 12.12.2016,la sediul societatii, in patru exemplare

originale.
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