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Evenimente importante de raportat:

,,HOTARAREA NR. 9l t24 apritie 2018
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DE LA
S.C. SOMPLAST S.A. NASAUN

in data de 24 aprilie 2018, ora 13@ s-a intrunit Adunarea General[ Ordinard a Ac]ionarilor de la
S.C. ,,SOMPLAST" S.A. NASAUD, desftgurati la sediul S.C. ,,SOMPLAST" S.A. NASAUD
din Ndsaud, str. George Cogbuc, nr. l47,jud. Bistrila-Ndsdud
La Adunarea Generald Ordinard a Aclionarilor au fost prezenli imputemici{ii aclionarilor gi
actionari care au reprezentatT},TSyo din totalul capitalului social al societdfii, adicd 2.303.180
acfiuni, Adunarea Generall Ordinard a Ac{ionarilor f,rind statutard.
In urma dezbaterilor Adunarea GeneralS Ordinard a Acfionarilor, la punctele aflate pe ordinea
de zi ahotdr6t urmdtoarele:
Art f . inbazamaterialelor prezentate de administratori gi de auditorul financiar sunt aprobate
situaliile financiare la 31 decembrie 2017 cu 100% voturi ,,pentru" din totalul voturilor
acfionarilor prezenfi.
Art2. Nu existd profit de repartrzat.
Art 3. Se aprobd cu 100 0% voturi ,,pentru", din totalul voturilor acfionarilor prezen\i,
descdrcarea de gestiune a administratorilor pentru anul2017.
Art 4. Se aprobl cu 100 oZ voturi ,,pefltru", din totalul voturilor aclionarilor prezenfi, bugetul de
venituri qi cheltuieli gi programul de investifii pentru anul20l8.
Art 5. Se aprobd cu 100 % voturi ,,p€fltru", din totalul voturilor acfionarilor prezen\i
organigram a prezentatd in qedinla AGOA.
Art 6. Se aprobd cu 100 oZ voturi ,,p€fltru", din totalul voturilor acfionarilor prezenfi, revocarea
Consiliului de Administratie.
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Art 7. Se aprobd, in urma alegerii prin vot secret, conform prevederilor art.130 (2) din Legea 3 1

I 1990 a societdjilor comerciale republicat[, modificat[ gi completatd, Consiliul de
Administrafie de la S.C. SOMPLAST S.A. Ndsdud, cu urmdtoarele voturi ,,pentru" din totalul
voturilor aclionarilor prezenli :

Alin Olimpiu BRI$AN,
Lucian POPA,
Petruc COTOC,

Se aprob6, cu 100 o/o voturt,,pefltru", din totalul
Consiliului de Administratie si fie de 4 ani.
Art 8. Se aproba cu 100 ohvotun,,pentru", din totalul voturilor aclionarilor prezenli,
remuneralia cuvenitf, administratorilor de 1.400 lei net / lund gi limitele generale ale tuturor
remuneraliilor suplimentare ale directorului general sd fie 300.000 lei brut pentru anul 2018.
Stabilirea remuneraliei fixe lunare a directorului general, a limitelor generale ale tuturor
remuneraliilor suplimentare (director general, directori) pentru exerciliul financiar 2078,
aprobarea altor avantaje acordate administratorilor gi directorilor, vor face obiectul
contractului de mandat, contractului de administrare gi a actelor adilionale la acestea.
Art 9. Se aprobd cu 100 o% voturi ,,p€ntru", din totalul voturilor acfionarilor prezenli,
mandatarea domnului Bogdan Alexandru DRAGOI din partea societ[fii in vederea negocierii
obiectivelor gi criteriilor de performanld aferente anului 2018 gi semndrii contractul de
administrare incheiat intre societate gi Consiliul de Administralie ales.
Art 10. Se aprobd cu 100 % voturi ,,pefltru", din totalul voturilor acfionarilor prezen\i,
plafonul maxim de credite bancare al societS{ii de 8.500.000 lei pentru perioada 2018 - mai
2079, garantarea acestor credite cu bunuri din patrimoniul societdlii gi imputernicirea
directorului general Ei directorului economic sd semneze din partea societdfii contractele de
credite bancare qi contractele de gaj ipotecar.
Art 11. Se aprobd cu 100% voturi ,,p€fltru", din totalul voturilor aclionarilor prezenli,
depunerea Proiectului ,,Greening the Somplast's production unit for a better and cleaner
tomorrow" la Innovation Norway, valoarea maximd totald a proiectului fiind de aprox.
4.000.000 euro, in cazulin care se oblin fonduri de finanlare qi efectuarea investiliei in cazul in
care proiectul este aprobat.
Art 12. Se aprobd cu 100% voturi ,,p€fltru", din totalul voturilor aclionarilor prezenli,
contractarea unui credit de investilii suplimentar in valoare maximd de 2.000.000 euro pentru
fi nanlarea Proiectului qi garanliile aferente creditului.
Art 13. Se aprobd cu 100% voturi ,,pefltru", din totalul voturilor aclionarilor prezenfi,
propunerea datei de 15 mai 2018 ca datd de inregistrare gi 14 mai20l8 ca ex-datd.
Art 14. Se aprobd cu 100% voturi ,,pefltru", din totalul voturilor aclionarilor prezenli,
imputernicirea directorului general al societafii, cu drept de substituire, pentru semnarea gi
efectuarea tuturor formalitalilor necesare inregistrdrii gi publicdrii hotdr6rilor luate."
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