
 
 

       Nr.  2963 / 20.08.2018 
 

Către, 
 

  Bursa de Valori Bucureşti 

  Autoritatea de Supraveghere Financiară 

 

 
RAPORT CURENT 

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și 

Regulamentului ASF nr.5/2018 

Data Raportului: 20 August 2018 

Denumirea entității emitente: S.C. PREBET AIUD S.A. 

Sediul Social: Aiud, Strada Arenei, Nr.10, jud. Alba – România, 515200 

Număr de telefon/fax: 004-0258-861661 / 004-0258-861454 

Codul unic de înregistrare fiscală: RO 1763841 

Cod LEI: 254900R0KBC9MDTF1V33 

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 01/121/1991 

Capital social subscris și vărsat: 8.199.547,74 RON 

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti, 

Categoria Standard. 
 

Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor           

S.C. PREBET AIUD S.A. din data de 17.08.2018. 

S.C. PREBET AIUD S.A. informeaza ca in data de 17.08.2018 ora 1300,  a avut loc la sediul Societatii 

din Aiud, str. Arenei, nr.10, jud. Alba Adunarea Generala Ordinara, a Actionarilor S.C. PREBET AIUD 

S.A., convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, ale Legii 294/2004 privind piata de 

capital, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale 

Regulamentului ASF nr.5/2018, ale Regulamentului C.N.V.M nr.6/2009 privind exercitarea anumitor 

drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului 

Constitutiv al Societatii publicat pe site-ul www.prebet.ro 

Adunarea Generala Ordinara si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, dintr-un total de 45.553.043 

actiuni care reprezinta capitalul social al Societatii au fost prezenti sau reprezentati actionari 

reprezentand un numar de 33.639.109 actiuni, respectiv 73,8460 % . 

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2705  din 17 iulie 2018 

si in ziarul  ,, Romania Libera “ din 17 iulie 2018 si pe site-ul societatii www.prebet.ro sectiunea Relatia 

cu investitorii – AGOA/AGEA. La adunarile generale au participat actionarii societatii inscrisi in 

Registrul Actionarilor de la Depozitarul Central Bucuresti, la data de referinta de 03 August 2018.     

Atasat va transmitem hotararile adoptate: 

             

    Director General  

          Ing. Stefan Racasan 
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HOTARAREA NR. 3 DIN 17 AUGUST 2018  

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR 

S.C. PREBET AIUD S.A. din 17 august 2018 

 

 
 

Acţionarii S.C. PREBET AIUD S.A., societate comercială având datele de identificare de mai sus 
(„Societatea”), întruniţi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la prima convocare la data de 17 
august 2018, ora 13:00, la sediul Societăţii din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba, cod poştal 515200, cu 
respectarea tuturor condiţiilor de vot si cvorum, fiind prezenti actionari reprezentand un numar de 

33.639.109 actiuni, respectiv 73,8460 %, din totalul de 45.553.043 actiuni in conformitate cu prevederile 

Legii nr. 31/1990 R, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale 
Regulamentului ASF nr.5/2018, ale Regulamentului C.N.V.M nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi 
ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al Societatii 
publicat pe site-ul www.prebet.ro, 

 

HOTĂRĂSC: 

 

1. Alegerea urmatorilor cinci membrii ai Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 
ani, in urma numararii voturilor valabil exprimate, astfel : 

      
- Liviu Hagea – voturi pentru 33.639.109, reprezentand 100 % din capitalul social prezent ; 

- Demeter Ioan – voturi pentru 33.456.692, reprezentand 99,4577 % din capitalul social prezent ;  

- Mathe Francisc – voturi pentru 28.087.518, reprezentand 83,4966 % din capitalul social prezent ; 

- Danila Augustin – voturi pentru 26.530.336, reprezentand 78,8675 % din capitalul social prezent ; 

- Oroviceanu Catalin Mihai – voturi pentru 24.597.868, reprezentand 73,1228 % din capitalul social 

prezent ; 

Durata mandatului administratorilor mai sus alesi este de 4 ani respectiv, 17.08.2018 – 17.08.2022. 

 

      
2. Aproba suma de 3000 lei brut ca remunerație lunara cuvenita administratorilor neexecutivi, precum si 
a plafonului maxim ( de pana la sase ori remuneratia administratorilor neexecutivi ) privind remuneratiile 
suplimentare ale administratorilor si ale directorilor executivi. 
 
TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE : 33.639.109 actiuni (voturi), care reprezinta 100 % din 
capitalul social prezent, din care: 
 

VOTURI PENTRU : 30.810.902, reprezentand 91,5925 % din capitalul social prezent; 
 

VOTURI ABTINERI : 2.828.207, reprezentand 8,4075 % din capitalul social prezent. 
 

VOTURI IMPOTRIVA : - 
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3. Aprobarea încheierii formei contractului de mandat cu membrii Consiliului de Administrație și 
împuternicirea unei persoane în vederea semnării acestor contracte în numele și pe seama Societății, in 
forma propusa de Consiliul de Administratie. 

  
TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE : 33.639.109 actiuni (voturi), care reprezinta 100 % din 
capitalul social prezent, din care: 
 

VOTURI PENTRU : 33.639.109, reprezentand 100 % din capitalul social prezent. 
 

VOTURI ABTINERI : - 
 

VOTURI IMPOTRIVA : - 
 
 
4. Aproba imputernicirea de persoane în vederea semnării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor 
adoptate de prezenta adunare generala, in forma propusa de Consiliul de Administratie. 
 
TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE : 33.639.109 actiuni (voturi), care reprezinta 100 % din 
capitalul social prezent, din care: 
 

VOTURI PENTRU : 33.639.109, reprezentand 100 % din capitalul social prezent. 
 

VOTURI ABTINERI : - 
 

VOTURI IMPOTRIVA : - 
 
 

5. Aprobarea datei de înregistrare (propunerea Consiliului de Administrație fiind data de 14.09.2018) și a 
ex-date (propunerea Consiliului de Administrație fiind data de 13.09.2018). 
 
TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE : 33.639.109 actiuni (voturi), care reprezinta 100 % din 
capitalul social prezent, din care: 
 

VOTURI PENTRU : 33.639.109, reprezentand 100 % din capitalul social prezent. 
 

VOTURI ABTINERI : - 
 

VOTURI IMPOTRIVA : - 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                Preşedinte de şedinţă                Secretariat de şedinţă 

               
                Ec. Liviu Hagea                                                                            Ec. Cacovean Maria 
                                                  
                                                                                                                              
                                                                                                                     Ing. Groza Titus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


