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RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018) 
Data raportului: 29.04.2020 
Denumirea emitentului: NAPOCHIM IMOBILIARE S.A. 
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj  
Tel/fax: 0264532015 / 532176 
Nr. şi data înregistrării la ORC: J12/949/2015 
C.U.I. 34312520 
Capital social subscris şi vărsat: 8.580.114 lei 
Sistemul alternativ de tranzacţionare pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de NAPOCHIM 
IMOBILIARE S.A. este sistemul alternativ de tranzacţionare administrat de BVB - ATS. 
  
Eveniment important de raportat: 
 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii NAPOCHIM IMOBILIARE S.A., cu sediul în Mun. 
Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/949/2015, 
având C.U.I. 34312520 şi un capital social în valoare de 8.580.114 lei, reprezentând 85.801.140 acţiuni, 
convocată în baza dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 R şi a Actului constitutiv al societăţii, întrunită legal şi 
statutar în data de 29.04.2020, la prima convocare, la ora 12:00, la sediul societăţii, cu o prezenţă a 
acţionarilor de 83,8363 % din capitalul social al societăţii şi 83,8363 % din totalul drepturilor de vot, 
aferente unui număr de 71.932.568 acţiuni, HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2019. 
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 71.312.827 actiuni  reprezentând 83,1140 % din 
capitalul social, aferente unui număr de 71.312.827 acţiuni, din care pentru 71.312.827 şi împotrivă 0. 
Abţineri 619.741. 
Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2019. 
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 71.312.827 actiuni  reprezentând 83,1140 % din 
capitalul social, aferente unui număr de 71.312.827 acţiuni, din care pentru 71.312.827 şi împotrivă 0. 
Abţineri 619.741. 
Art. 3. Se aprobă bilanţul contabil, anexele la bilanţ şi contul de profit şi pierdere pe anul 2019 si se 
aproba ca profitul realizat in anul 2019 in cuantum de 7.924.031 lei sa ramana nerepartizat. 
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 71.312.827 actiuni  reprezentând 83,1140 % din 
capitalul social, aferente unui număr de 71.312.827 acţiuni, din care pentru 71.312.827 şi împotrivă 0. 
Abţineri 619.741. 
Art. 4. Se aprobă raportul de audit financiar pentru anul 2019. 
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 71.932.568  reprezentând 83,8363 % din capitalul 
social, aferente unui număr de 71.932.568 acţiuni, din care pentru 71.932.568 şi împotrivă 0. 
Abţineri 0. 
Art. 5. Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administraţie la 31.12.2019, conform Regulamentului 
ASF nr. 5/2018. 
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 71.312.827 actiuni  reprezentând 83,1140 % din 
capitalul social, aferente unui număr de 71.312.827 acţiuni, din care pentru 71.312.827 şi împotrivă 0. 
Abţineri 619.741. 
Art. 6. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi  programul de activitate pe anul 2020. 
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 71.932.568  reprezentând 83,8363 % din capitalul 
social, aferente unui număr de 71.932.568 acţiuni, din care pentru 71.932.568 şi împotrivă 0. 
Abţineri 0. 
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Art. 7. Se aprobă prelungirea mandatului unui administrator în persoana dlui. Pitic Dan Mihai, pentru o 
perioadă de 4 ani, incepand cu data de 03.05.2020 şi mentinerea remuneratiei actuale, respectiv in 
cuantum de 500 lei net/luna. 
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 71.932.568  reprezentând 83,8363 % din capitalul 
social, aferente unui număr de 71.932.568 acţiuni, din care pentru 71.932.568 şi împotrivă 0. 
Abţineri 0. 
Art. 8. Se aprobă încheierea actului adiţional aferent la contractul de mandat incheiat intre societate şi 
administrator şi împuternicirea dlui. Pitic Mihai-Dan pentru a semna actul adiţional în numele şi pe 
seama societăţii.  
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 71.932.568  reprezentând 83,8363 % din capitalul 
social, aferente unui număr de 71.932.568 acţiuni, din care pentru 71.932.568 şi împotrivă 0. 
Abţineri 0. 
Art. 9. Se aproba data de 20.05.2020 ca dată de înregistrare şi data de 19.05.2020 ca ex date. 
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 71.932.568  reprezentând 83,8363 % din capitalul 
social, aferente unui număr de 71.932.568 acţiuni, din care pentru 71.932.568 şi împotrivă 0. 
Abţineri 0. 
Art. 10. Se aprobă mandatarea dlui. Pitic Mihai Dan – Preşedinte C.A., să semneze în numele şi pentru 
toţi acţionarii societăţii prezenta Hotărâre AGOA adoptată. 
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 71.932.568  reprezentând 83,8363 % din capitalul 
social, aferente unui număr de 71.932.568 acţiuni, din care pentru 71.932.568 şi împotrivă 0. 
Abţineri 0. 
Art. 11. Se aproba mandatarea dnei. Moldovan Sabina să îndeplinească toate formalităţile privind 
înregistrarea prezentei Hotărâri AGOA adoptată la ORC Cluj şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial 
al României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC. 
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 71.932.568  reprezentând 83,8363 % din capitalul 
social, aferente unui număr de 71.932.568 acţiuni, din care pentru 71.932.568 şi împotrivă 0. 
Abţineri 0. 
 

       
        Preşedinte Consiliul de Administraţie,  
        dl. PITIC MIHAI DAN  
 

 


