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Societatea ALIMENTARA S.A.SLATINA 
230022, Slatina, Olt, str. Arinului nr.1    Nr. Registrul Comertului: J28/62/1991 
E-mail: alimentara.slatina@yahoo.com              Cod Unic de inregistrare: 1513357  
Website: www.alimentara-slatina.ro                      Atribut fiscal RO 
Tel: 0249-422.092                                                 Capital  social: 998.988 LEI       
Fax: 0249-422.451                 EUID : ROONRCj28/62/1991 
___________________________________  Cod LEI: 254900ODCU8X5FUK9K31 
 

Nr. 303/24.06.2021 
Catre, 
 AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

            Sectorul Instrumente si Investitii Financiare 
            Fax:021-659.60.51, 021-659.64.36 
 
 A.T.S administrat de B.V.B. – Piata AeRO 
      Fax : 021-307.95.19 

 
RAPORT CURENT 

conform Legii nr. 24/2017, Codului BVB-ATS si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 
privind emitentii de instrumete financiare si operatiuni de piata 

 
Data Raportului: 24.06.2021 
Denumirea entitatii emitente: Societatea ALIMENTARA S.A. 
Sediul social : Slatina, str. Arinului, nr.1, jud.Olt 
Telefon/fax :  0249/422451  
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1513357 
Numar de ordine in Registrul Comertului : J28/62/1991 
Capital social subscris si varsat: 998.987,58 lei 
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Societatea Alimentara SA:  
A.T.S. administrat de Bursa de Valori București  – Piața AeRO, piata XRS1, simbol 
de piața ALRV. 
Eveniment important de raportat: Hotararea AGOA din data de 24.06.2021 

 
HOTARAREA  NR. 1  

 A  ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
SOCIETATII ALIMENTARA S.A. DIN DATA DE 24.06.2021  

 
Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor Societatii ALIMENTARA SA, 

cu sediul social in Slatina, strada Arinului, nr.1, judetul Olt, inregistrata la Oficiul 
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt sub nr. J28/62/1991, cod unic de 
inregistrare RO 1513357, intrunita statutar in data de 24.06.2021, la prima 
convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de 214.742 actiuni, 
reprezentand 52,2391% din capitalul social cu drept de vot valabil si 100% din 
totalul actiunilor cu drept de vot valabil exprimate, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu 
modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor ASF 
in vigoare si Actului constitutiv,  
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Art.1. Se aproba “Politica de remunerare” a Societatii ALIMENTARA S.A. in 
conformitate cu prevederile Art.921 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de 
instrumente financiare si operațiuni de piață, cu un numar de 214.742 voturi 
“pentru” reprezentand 52,2391% din totalul actiunilor cu drept de vot valabil si 
100% din totalul actiunilor cu drept de vot valabil exprimate. 
Art.2. Se aproba împuternicirea Directorului  general, cu posibilitatea de 
substituire, pentru a acţiona pe seama societăţii, a efectua şi îndeplini toate 
formalităţile necesare legate de ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, pentru 
a semna, executa şi înregistra la Oficiul Registrului Comerţului şi publica la 
autorităţile competente hotărârile adunării generale ordinare a acţionarilor, cu un 
numar de 214.742 voturi “pentru” reprezentand 52,2391% din totalul actiunilor cu 
drept de vot valabil si 100% din totalul actiunilor cu drept de vot valabil exprimate. 
Art.3. Se aproba data de 20.07.2021, ca dată de înregistrare, respectiv de 
identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării 
generale ordinare a acţionarilor, conform dispoziţiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 
privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piată, respectiv data de 
19.07.2021 ca “ex date”, cu un numar de 214.742 voturi “pentru” reprezentand 
52,2391% din totalul actiunilor cu drept de vot valabil si 100% din totalul 
actiunilor cu drept de vot valabil exprimate. 
 
 

Presedinte AGOA  
ec. Vlăduțoaia Valentina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


