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Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  

Numărul 1 din 28.04.2020 
 
 
 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a societății Spit Bucovina S.A., statutar convocată 
prin publicarea in Monitorul Oficial al României partea a IV-a 1137/24.03.2020 si prin publicarea in 
ziarul CRAI NOU din data de 26.03.2020 și legal constituită în prima ședință ordinară din data de 
28.04.2019 la sediul societății din municipiul Suceava, str. Calea Unirii, nr. 25 bis, județul Suceava, la 
orele 10,00, prin prezenta unui număr de 3 acționari din care unul prin împuternicit si doi acționari 
care si-au exprimat votul prin corespondenta, deținători ai unui număr cumulat de 3.269.663 acțiuni, 
din totalul de 5.945.907 acțiuni emise de societatea Spit Bucovina SA , ce le conferă dreptul la un 
număr total de 81.743 voturi, reprezentând 54.9901 % din capitalul social al societății. In temeiul 
prevederilor Legii nr.31/1990 modificată si republicata: 
 

 
HOTARASTE: 

 
1. Se aproba Raportul Consiliului de Administrație pe anul 2019 și Raportul de Audit pe anul 

2019 cu 31.860 voturi 'pentru' (1.274.369 acțiuni), 12.750 voturi 'împotriva' (510.000 acțiuni) 
37.133 voturi 'abținere' (1.485.294 acțiuni). 
 

2. Se aproba Bilanțul contabil și contul de profit si pierdere pe anul 2019 cu 31.860 voturi 'pentru' 
(1.274.369 acțiuni), 12.750 voturi 'împotriva' (510.000 acțiuni) 37.133 voturi 'abținere' 
(1.485.294 acțiuni). 

 
3. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul 

financiar din anul 2019, în baza rapoartelor prezentate cu 31.860 voturi 'pentru' (1.274.369 
acțiuni), 12.750 voturi 'împotriva' (510.000 acțiuni) 37.133 voturi 'abținere' (1.485.294 acțiuni). 

 



4. Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 cu 68.993 voturi 'pentru' 
(2.759.663 acțiuni), 12.750 voturi 'împotriva' (510.000 acțiuni), 0 'abțineri'. 

 
5. Se aproba Proiectul de investiții pentru anul 2020 și împuternicirea Consiliului de 

Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de necesitățile societății cu 68.993 voturi 
'pentru' (2.759.663 acțiuni), 12.750 voturi 'împotriva' (510.000 acțiuni), 0 'abțineri'. 

 
6. Se aproba stabilirea remunerației lunare cuvenită membrilor Consiliului de Administrație 

pentru exercițiul în curs până a aprobarea bilanțului pentru anul 2020 cu 68.993 voturi 'pentru' 
(2.759.663 acțiuni), 12.750 voturi 'împotriva' (510.000 acțiuni), 0 'abțineri'. 

 
7. Se aproba efectuarea unui raport suplimentar de audit privind modul de administrare a societății 

in perioada 2016-2019 și identificarea eventualelor pagube pricinuite societății precum și 
persoanele responsabile cu 81.743 voturi 'pentru' (3.269.663 acțiuni), 0 voturi 'împotriva' 0 
'abțineri'. 
 

8. Se aproba stabilirea datei de 20.05.2020 ca dată la care se identifică acționarii asupra cărora se 
răsfrâng Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv a datei de 19.05.2020 
ca ex-date cu 81.743 voturi 'pentru' (3.269.663 acțiuni), 0 voturi 'împotriva' 0 'abțineri'. 

 
9. Se aproba împuternicirea Directorului General al societății  - Catană Alin Cornel pentru 

semnarea hotărârii si a tuturor documentelor pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 
precum si pentru efectuarea formalităților de publicare și înregistrare a Hotărârii Adunării 
Ordinare a Acționarilor la O.R.C. Suceava cu 81.743 voturi 'pentru' (3.269.663 acțiuni), 0 
voturi 'împotriva' 0 'abțineri'. 
 

 
Președinte Consiliu de Administrație 

Catană Alin Cornel 
 

 


