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  Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  convocata  pentru  data de 12 aprilie 2022, 
incepand  cu ora 10.00,  la sediul S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A., la care au 
fost prezenti actionari reprezentand 77,18 % din capitalul social, a aprobat urmatoarele: 

 
1. Situatiile financiare pe anul 2021:   voturi pentru = 104.904.189, reprezentand 

72,35% din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 7.011.030, 
reprezentand 4,83% din capitalul social: 

a) cifra de afaceri                                                 542.415 lei 
 b) venituri totale                                             683.065 lei  
 c) cheltuieli totale                                                 601.483 lei 
 d) impozit pe venit                     5.316 lei 
 d) rezultat net                                      76.316 lei 
 
 

2. Raportul anual conform art.63 din Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018 : 
voturi pentru = 104.904.189, reprezentand 72,35% din capitalul social;  voturi abtineri 
= 0; voturi impotriva = 7.011.030, reprezentand 4,83% din capitalul social. 

 
3. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 : voturi pentru = 104.904.189, 

reprezentand 72,35% din capitalul social;  voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 
7.011.030, reprezentand 4,83% din capitalul social. 

 
4. Aprobarea auditorului extern al societatii : voturi pentru = 104.904.189, reprezentand 

72,35% din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 7.011.030, 
reprezentand 4,83% din capitalul social. 
 
 

5. Aprobarea auditorului intern al societatii : voturi pentru = 104.904.189, reprezentand 
72,35% din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 7.011.030, 
reprezentand 4,83% din capitalul social. 



 
6. Aprobarea raportului privind  remunerarea salariatilor : voturi pentru = 104.904.189, 

reprezentand 72,35% din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 
7.011.030, reprezentand 4,83% din capitalul social. 
 

7. Aprobarea datei de 29 aprilie 2022 ca data de inregistrare, in conformitate cu art.87 
din Legea 24/2017 : voturi pentru = voturi pentru = 111.915.219, reprezentand 77,18 
% din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0. 

 
8. Imputernicirea doamnei Amarandei Daniela pentru a intreprinde demersurile legale 

necesare privind hotaririle AGA adoptate in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, 
ASF, BVB, MO: voturi pentru = voturi pentru = 111.915.219, reprezentand 77,18 % 
din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0. 

      
  Presedinte Consiliu de Administratie 
 Ing. Gabriel Chiriac  
 


