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PROIECT PENTRU HOTĂRÂREA NR. 1/28/29.04.2011
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR (“ADUNAREA”)
S.C. STIROM S.A.

Adunarea generală ordinară a acţionarilor S.C. STIROM S.A. (“Societatea”) convocată în temeiul
dispoziţiilor art. 117 din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi modificată, ale art. 243
din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, ale Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul Adunărilor Generale ale societăţilor
comerciale şi ale art. 13 din Statutul Societăţii, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a nr. __________ şi în ziarul “România Liberă”, ediţia din ___________, precum şi prin
transmiterea convocării către Bursa de Valori Bucureşti - Piaţa RASDAQ şi Comisia Naţională a Valorilor
Mobiliare prin adresele cu nr. __________ şi nr. ___________________,
Legal şi statutar întrunită în data de 28/29 aprilie 2011, ora 13.00, în cadrul primei convocări/cea de-a doua
convocare, la sediul Societăţii din Bucureşti, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, prin prezenţa personală
sau prin reprezentant a unui număr de _______ acţionari care deţin un număr de ___________ acţiuni cu
drept de vot, reprezentând ______ % din totalul drepturilor de vot, respectiv _____% din capitalul social al
Societăţii,
Cu un număr total de _________ voturi valabil exprimate, reprezentând _____________ acţiuni şi ______ %
din capitalul social al Societăţii, dintre care ______ voturi "pentru" reprezentând ____% din numărul total de
voturi deţinute de acţionarii prezenţi în Adunare, ________ voturi "împotrivă" reprezentând ____% din
numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi în Adunare şi ________ "abţineri" reprezentând ____%
din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi în Adunare,
[Notă: în ipoteza în care se vor consemna voturi diferite pentru/împotrivă sau abţinere la chestiunile de mai
jos majoritatea de vot va fi exprimată la începutul fiecărui articol]

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Raportul Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar al anului 2010.
Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2010.
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Art. 3 Se aprobă Raportul Auditorului Financiar pentru situaţiile financiare ale S.C. Stirom S.A., aferente
anului 2010.
Art. 4 Se aprobă situaţiile financiare ale S.C. Stirom S.A. pentru anul 2010, întocmite în conformitate cu
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu
directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5 Se aprobă repartizarea profitului net al exerciţiului financiar al anului 2010, profit în sumă de
18.946.511 lei, după cum urmează:
- suma de
1.120.314 lei rezerva legală;
- suma de
273.669 lei „alte rezerve”, reprezentând reinvestire profit scutit de impozit conform
Legii 329/2009;
- suma de
17.552.528 lei “alte rezerve”, în scopul reinvestirii pentru realizarea obiectivelor cuprinse în
programul de investiţii pentru anul 2011 şi pentru finalizarea şi întreţinerea
investiţiilor realizate în anii 2008, 2009 şi 2010.
Art. 6 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011.
Art. 7 Se aprobă programul de investiţii pentru anul 2011.
Art. 8 Se stabileşte data de 27.05.2011 ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr.
297/2004 privind piaţa de capital, dată care va servi la identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrang
efectele hotărârii Adunării.
Art. 9 Prezenta hotărâre va fi depusă la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti, spre a fi mentionată în
registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În acest sens se împuterniceşte Domnul
Spyridon Vamvakas – Director General, care se identifică cu paşaport nr. AB 3402699, eliberat de autorităţile
elene la data de 18.12.2006, valabil până la data de 17.12.2011, pentru a îndeplini formalităţile de publicitate
şi înregistrare a prezentei hotărâri. Domnul Spyridon Vamvakas poate să mandateze terţe persoane, inclusiv
consilierul juridic al Societăţii, pentru realizarea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a hotărârii adunării
generale ordinare.

Prezenta Hotărâre a fost redactată şi semnată la Bucureşti, în patru exemplare originale, fiecare având un
număr de două pagini, astăzi 28/29 Aprilie 2011.

_______________________,
Preşedinte Adunare Generală

_____________________,
Secretar Adunare Generală
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