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Eveniment important de raportat:  Sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor 
PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. („Societatea”) 

Societatea aduce la cunostinta actionarilor faptul ca in data de 26.04.2018, ora 09:00 a.m. la sediul 

Societatii din Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 

2, la prima convocare, a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii („Adunarea 

Generala Ordinara ”), pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central 

S.A., la sfarsitul zilei de 12.04.2018, considerata drept Data de Referinta pentru aceasta adunare generala a 

actionarilor. 

In urma celor dezbatute si a voturilor exprimate, au fost aprobate urmatoarele hotarari : 

1. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie al Societatii privind activitatea desfasurata in 

exercitiul financiar 2017. 

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea 

desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie a Societatii in anul 2017. 

3. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2017. 

4. Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2017, conform propunerii Consiliului de 

Administratie, in sensul acoperirii pierderii nete de 1.762.094 lei din profiturile anilor viitori. 

5. Aprobarea prelungirii mandatului societatii KPMG Audit S.R.L., auditor al situatiilor financiare ale 

Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2018 si imputernicirea 

Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar. 

6. Aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018. 

7. Aprobarea revocarii dlui. Lucian Caruceriu din functia acestuia de administrator provizoriu al Societatii si 
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incetarea mandatului sau de administrator provizoriu al Societatii la data prezentei hotarari a Adunarii 

Generale a Actionarilor. 

8. Aprobarea numirii dlui. Andrei- Mihai Pogonaru ca nou membru al Consiliului de Administratie ca urmare 

a revocarii dlui. Lucian Caruceriu din functia de administrator provizoriu al Societatii. Mandatul dlui. 

Andrei- Mihai Pogonaru ca nou membru al Consiliului de Administratie va avea o durata egala cu durata 

ramasa pana la expirarea duratei mandatului celorlalti membri ai Consiliului de Administratie, mandatul 

sau urmand sa isi produca efectele incepand cu data prezentei hotarari a actionarilor si pana la data de 

20.08.2020. 

9. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018, 

conform propunerii actionarilor. 

10. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 15.05.2018, conform prevederilor art. 86 din Legea 

24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta 

Adunare Generala Ordinara a actionarilor si a datei de 14.05.2018 ca Ex-date. Intrucat nu se propune 

adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra 

datei platii; 

11. Aprobarea imputernicirii dnei. Aurora Voiculescu, director general al Societatii, cu drept de substituire, 

pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a 

Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea 

si executarea hotararilor adoptate de actionari prin prezenta. 

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat. 

 

 

 

Mihaela Ramona Popescu 

Presedinte al Consiliului de Administratie 

 

 


