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Bursa de Valori Bucuresti 
In data de 30 aprilie 2009 a avut loc Adunarea generala ordinara a actionarilor S.C. Alro S.A. 

Au participat urmatorii actionari: 

• Vimetco NV, care detine 600.929.084 actiuni reprezentand 84,19% din capitalul social, 
reprezentata de catre Ioana Racoti; 

• S.C. Conef S.A., care detine 26.901.571 actiuni reprezentand 3,77% din capitalul social, 
reprezentata de catre Ioana Racoti; 

• Stefan Mihai Aurelian, care detine 26.300 actiuni reprezentand 0,0037 % din capitalul social; 

• Stanciu Constantin, care detine 10.048 actiuni reprezentand 0,0014 % din capitalul social; 

• Zmarandache Sevastian, care detine 6.239 actiuni reprezentand 0,0009 % din capitalul 
social; 

• Gheorghe Dumitrascu, care detine 2.615 actiuni reprezentand 0,0004 % din capitalul social; 

• Raileanu Ioan, care detine 928 actiuni reprezentand 0,0001 % din capitalul social; 

• Rotariu Florian, care detine 800 actiuni reprezentand 0,0001 % din capitalul social, 
reprezentat de Panaite Costica; 

• Tudor Doina, care detine 496 actiuni reprezentand 0,0001 % din capitalul social, reprezentat 
de Panaite Costica; 

• Tranescu Gheorghe, care detine 484 actiuni reprezentand 0,0001 % din capitalul social, 
reprezentat de Panaite Costica; 

• Spelbus Gherghina, care detine 290 actiuni reprezentand 0,0001 % din capitalul social, 
reprezentat de Panaite Costica; 

• Constantin Stoian, care detine 238 actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul 
social;  

• Spelbus Andronica, care detine 145 actiuni reprezentand 0,0001 % din capitalul social, 
reprezentat de Panaite Costica; 

• Gheorghe Dobra, care detine 138 actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul 
social; 

• Constantin Popescu, care detine 124 actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din 
capitalul social; 

• Marin Tudor, care detine 124 actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;  

• Cristian Oprescu, care detine 124 actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul 
social;  

• Peter Braun, care detine 100 actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social; 

• Ioana Racoti, care detine 100 actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social; 

• Panaite Costica, care detine 35 actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul 
social; 

 
Actionarii prezenti la Adunarea Generala Ordinara detin actiuni reprezentand 87,9655 % din capitalul 
social. 
 
Au fost luate urmatoarele decizii: 
 

1. Cu un numar de 627.874.880 voturi pentru însemnând 99,99 % din capitalul social reprezentat 
în adunare si 5.103 de voturi de abtinere se aproba Raportul anual intocmit in conformitate cu 
prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006, pentru anul 2008. 

2. Cu un numar de 627.877.495 voturi pentru însemnând 99,99 % din capitalul social reprezentat 
în adunare si 2.488 de voturi de abtinere se aproba Raportul individual al administratorilor 
pentru anul 2008. 

3. Cu un numar de 627.874.880 voturi pentru însemnând 99,99 % din capitalul social reprezentat 
în adunare si 5.103 de voturi de abtinere se aproba Raportul consolidat al administratorilor 
pentru anul 2008. 

4. Cu un numar de 627.879.745 voturi pentru însemnând 99,99 % din capitalul social reprezentat 
în adunare si 238 de voturi de abtinere, exprimate in mod secret, se aproba descarcarea de 
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gestiune a administratorilor Christian Wuest, Marian Daniel Nastase, Rolf Steinemann, 
Gheorghe Dobra, Adrian Manaicu, pentru anul 2008. 

5. Cu un numar de 627.879.983  voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat 
în adunare se aproba Raportul individual al auditorului financiar pentru anul 2008. 

6. Cu un numar de 627.879.983 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social 
reprezentat în adunare se aproba Raportul consolidat al auditorului financiar pentru 
anul 2008. 

7. Cu un numar de 627.877.495 voturi pentru însemnând 99,99 % din capitalul social reprezentat 
în adunare si 2.488 de voturi de abtinere se aproba Situatiile financiare individuale pentru anul 
2008 cu urmatorii indicatori principali : 

- cifra de afaceri :   1.968.015.548 ron 
- venituri totale :   2.450.569.822 ron 
- cheltuieli totale :   2.139.917.620 ron 
- profit brut :          310.652.202 ron  
- profit net :          247.226.957 ron 

8. Cu un numar de 627.874.880 voturi pentru însemnând 99,99 % din capitalul social reprezentat 
în adunare si 5.103 de voturi de abtinere se aproba Situatiile financiare consolidate pentru anul 
2008, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), 
cu urmatorii indicatori principali : 

- cifra de afaceri :  2.075.534 mii ron  
- venituri totale :  2.109.711 mii ron 
- cheltuieli totale :  1.880.316 mii ron 
- profit brut :      229.395 mii ron 
- profit net :      207.484 mii ron 

9. Cu un numar de 627.860.053 voturi pentru însemnând 99,99 % din capitalul social reprezentat 
în adunare si 100 de voturi de abtinere se aproba repartizarea profitului net aferent anului 
2008 dupa cum urmeaza: 

- fond de rezerva:        - 
- profit net de repartizat:  247.955.315  ron 
- dividende:   190.320.683  ron 

Dividendul brut calculat pentru anul 2008 pentru o actiune este 0,266638059 RON. Plata 
dividendelor se va face in termen de 60 de zile de la publicarea prezentei hotarari in Monitorul 
Oficial catre actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare. 
10. Cu un numar de 627.877.268 voturi pentru însemnând 99,99 % din capitalul social reprezentat 

în adunare si 2.715 de voturi de abtinere se aproba Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 
2009 avand urmatorii indicatori financiari principali : 

- cifra de afaceri:   374.156.119 USD 
- venituri totale:   428.434.419 USD 
- cheltuieli totale:   402.219.853 USD 
- profit net:      22.020.236 USD 

11. Cu un numar de 627.877.633  voturi pentru însemnând 99,99 % din capitalul social 
reprezentat în adunare si 2.350 de voturi de abtinere se aproba programul de activitate pentru 
anul 2009. 

12. Cu un numar de 627.875.018  voturi pentru însemnând 99,99 % din capitalul social 
reprezentat în adunare si 4.965 de voturi de abtinere se aproba planul de investitii  pentru anul 
2009, care prevede realizarea unor investitii in valoare totala de 5.963.000  USD. 

13. Cu un numar de 627.879.983 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat 
în adunare se aproba remuneratia cuvenita pentru anul 2009 membrilor Consiliului de 
administratie, in cuantum egal cu suma aprobata pentru anul 2008 si anume 2.500 USD brut 
lunar pentru fiecare administrator, platibili in lei. 

14. Cu un numar de 627.875.118  voturi pentru însemnând 99,99 % din capitalul social 
reprezentat în adunare si 2.250 de voturi impotriva si 2.615 de voturi de abtinere se aproba 
limita generala a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de 
administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 
2009 in cuantum egal cu limita aprobata de actionari pentru anul 2008. 

15. Cu un numar de 627.868.879 voturi pentru, exprimate in mod secret, însemnând 99,99 % din 
capitalul social reprezentat în adunare si 6.239 de voturi impotriva si 4.865 de voturi de 
abtinere, exprimate in mod secret, se alege ca administrator doamna Svetlana Pinzari pentru 
un mandat valabil pana la data de 11.11.2010. Actul constitutiv al Societatii se va modifica in 
mod corespunzator. Administratorul nou ales va da o declaratie de acceptare expresa a 
mandatului si va incheia o asigurare pentru raspundere profesionala. 

16. Cu un numar de 627.879.983 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în 
adunare se aproba data de 20 mai 2009 ca dată de înregistrare a acţionarilor pentru toate 
hotararile luate in prezenta sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, în conformitate 
cu dispoziţiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital. 

17.  Cu un numar de 627.879.983 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat 
în adunare se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor 
formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotararilor luate de Adunarea generala ordinara 
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a actionarilor, inclusiv pentru semnarea Actului constitutiv al Societatii, modificat conform 
hotararilor luate de Adunarea generala ordinara a actionarilor. 

 

Presedinte CA 

Frank Mueller 

Director General 

Gheorghe Dobra 

 


