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Rezultatul voturilor pentru Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
STIROM S.A. din data de 9 septembrie 2013
In conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare
nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale
actionarilor, STIROM S.A. (“Societatea”) anunta prin prezenta rezultatul voturilor din cadrul
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (denumita in continuare “AGEA”), care a avut loc
la prima convocare, in conditii legale de validitate a deliberarilor, in data de 9 septembrie 2013,
ora 12.00, la sediul Societăţii din Bucureşti, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, dupa cum
urmeaza:
A. Situatia actiunilor si drepturilor de vot la data AGEA:
Capital Social: 40.696.730,00 lei
Valoare nominala per actiune: 2,5 lei
Drepturi de vot per actiune: 1
Tipuri actiuni: comune, nominative
Numar total actiuni: 16.278.692
Actiuni cu drept de vot: 16.278.692
Numar total de drepturi de vot: 16.278.692
B. Rezultatele votului din cadrul AGEA din 9 septembrie 2013
Având în vedere faptul că acționarul majoritar MGL Mediterranean Glass Limited se află
în conflict de interese cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, în conformitate cu
prevederile art. 127 din Legea 31/1990 privind societățile, acționarul majoritar MGL
Mediterranean Glass Limited nu are drept de vot corespunzător acțiunilor deținute, prin
urmare majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârilor se determină prin raportare la
acționarii prezenți și reprezentați care au drept de vot (altii decat MGL Mediterranean
Glass Limited), respectiv acționarii care dețin un număr de 274.137 acțiuni care conferă
274.137 drepturi de vot, s-au inregistrat urmatoarele rezultate:
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1) Pentru punctul nr. 1 de pe ordinea de zi a AGEA:
-

Cvorum: 15.479.665 acţiuni reprezentând 95,0916% din capitalul social si 95,0916% din
drepturile de vot;

-

Numarul total de voturi valabil exprimate: 274.137;

-

Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 274.137 reprezentand
1,68402% din capitalul social;

-

Voturi:


Pentru: 274.137 voturi, reprezentand 1,68402% din capitalul social si 100%
(unanimitate) din voturile exprimate;



Împotriva: 0 voturi;



Abţineri: 0 voturi.

2) Pentru punctul nr. 2 de pe ordinea de zi a AGEA:
-

Cvorum: 15.479.665 acţiuni reprezentând 95,0916% din capitalul social si 95,0916% din
drepturile de vot;

-

Numarul total de voturi valabil exprimate: 274.137;

-

Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 274.137 reprezentand
1,68402% din capitalul social;

-

Voturi:


Pentru: 274.137 voturi, reprezentand 1,68402% din capitalul social si 100%
(unanimitate) din voturile exprimate;



Împotriva: 0 voturi;



Abţineri: 0 voturi.

3) Pentru punctul nr. 3 de pe ordinea de zi a AGEA:
-

Cvorum: 15.479.665 acţiuni reprezentând 95,0916% din capitalul social si 95,0916% din
drepturile de vot;

-

Numarul total de voturi valabil exprimate: 274.137;

-

Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 274.137 reprezentand
1,68402% din capitalul social;

-

Voturi:


Pentru: 274.137 voturi, reprezentand 1,68402% din capitalul social si 100%
(unanimitate) din voturile exprimate;



Împotriva: 0 voturi;



Abţineri: 0 voturi.
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4) Pentru punctul nr. 4 de pe ordinea de zi a AGEA:
-

Cvorum: 15.479.665 acţiuni reprezentând 95,0916% din capitalul social si 95,0916% din
drepturile de vot;

-

Numarul total de voturi valabil exprimate: 274.137;

-

Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 274.137 reprezentand
1,68402% din capitalul social;

-

Voturi:


Pentru: 274.137 voturi, reprezentand 1,68402% din capitalul social si 100%
(unanimitate) din voturile exprimate;



Împotriva: 0 voturi;



Abţineri: 0 voturi.
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