
 

  

 
Raport current 

Nr. 15 din 17.10.2017 
 
Raport curent conform art. 113 lit. A alin. 1 lit. e) din Regulamentul CNVM 1/2006  
 
Data raportului: 17.10.2017 
Denumirea entităţii emitente: Alumil Rom Industry SA 
Sediul social: Bucuresti, Calea Rahovei nr. 286 A, Sector 5 
Numărul de telefon/fax: 021 4243456 , fax: 021 423 39 32 
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO10042631 
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/8540/1997 
Capital social subscris şi vărsat: 6.250.000 lei 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori  Bucuresti 
Titluri de capital – Categoria Standard 
 
Evenimente importante de raportat: 
 
In data de 13.10.2017 Consiliul de Administratie al  Alumil Rom Industry SA a adoptat urmatoarea Hotarare: 

1. Se aproba numirea in pozitia de Director General Adjunct al Societatii a Dlui. Marius Ionita. 

Atributiile Directorului General Adjunct al Societatii vor consta in:  

- Decizii si reprezentarea Societatii in toate chestiunile administrative ale Societati si in activitatile si hotararile legate de 
activitatea societatii, inclusiv hotararile privind aspectele operationale precum bugetele, activitatile de vanzare  

- Hotarari si atributii de reprezentare in reorganizarea muncii si altele similare 

2. In ceea ce priveste reprezentarea Societatii in fata tertilor, Presedintele Consiliului de Administratie, in calitate de 
reprezentant legal al Societatii, este autorizat sa emita imputerniciri pentru Directorul General Adjunct al Societatii, acolo 
unde este cazul; 

3. Directorul General Adjunct al Societatii va avea puterea sa semneze, cu puteri depline si sa oblige Societatea, contracte 
legate de aria sa de competenta pentru o valoare maxima de 10.000 Euro.  

4. Atributiile actuale al Consiliului de Administratie raman neschimbate, niciuna dintre acestea nefiind delegate directorilor 
executnvi cu aceasta ocazie, decat daca este luata o hotarare in acest sens.   

5. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie si Director General al Societatii sa adopte sau sa modifice toate 
documentele interne ale societatii astfel incat sa reflecte schimbarile din sistemul administrativ executiv astfel cum este 
prevazut in prezenta hotarare, precum si orice alt document necesar in prealabil, in plus sau dupa implementarea acestui 
sistem.   

6. Vice-Presedintele Consiliului de Administratie, Dna. Evagelia Mylona, este imputernicita sa semneze contractul de 
administrare cu Dl Marius Ionita, in urma numirii sale in pozitia de Director General Adjunct al Societatii.  
 

7. Presedintele Consiliului de Administratie si Director General al Societatii va emite toate hotararile sau imputernicirile 
relevante sau oricare alt document necesar pentru ca aceste schimbari sa fie eficiente si Directorul General Adjunct al 
Societatii sa isi exercite atributiile astfel cum este detaliat in aceasta hotarare.  

 
 
Presedinte/  Director General, 
Michail  Sotiriou 
 


