STIROM S.A.
Membră a Grupului Yioula
Persoană Juridică Română, Sediul Social în Bucureşti
Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3
Tel: 201.85.00; Fax 345.10.23
Nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/10/1990, C.U.I.: 335588, C.I.F. RO335588
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ŞI VĂRSAT: 40.696.730,00 RON

PROIECT PENTRU HOTĂRÂREA NR. 1/29/30.04.2014
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR (“ADUNAREA”)
STIROM S.A.

Adunarea generală ordinară a acţionarilor Societatii STIROM S.A. (“Societatea”) convocată în temeiul
dispoziţiilor art. 117 coroborate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 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. 7
din Statutul Societăţii, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr.
____/28.03.2014 şi în ziarul “Adevărul”, ediţia din 28.03.2014, precum şi prin transmiterea convocării
către Bursa de Valori Bucureşti şi Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și
Investițiilor Financiare prin Raportul Curent cu nr. 1931/26.03.2014,
Legal şi statutar întrunită în data de 29/30 aprilie 2014, 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 2013.
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Art. 2 Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2013.
Art. 3 Se aprobă Raportul Auditorului Financiar pentru situaţiile financiare ale Stirom S.A., aferente
anului 2013.
Art. 4 Se aprobă situaţiile financiare individuale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale
de Raportare Financiară (IFRS), aferente anului încheiat la 31 decembrie 2013.
Art. 5 Se aprobarea rezultatele reevaluării terenurilor existente în patrimoniul Societăţii la data de
31.12.2013, coform Raportului de evaluare întocmit de Societatea CMF CONSULTING S.A..
Art. 8 (1) Se aprobă repartizarea profitului net al exerciţiului financiar al anului 2013, profit în sumă de
profit net in suma de 3.764.905 lei, dupa cum urmeaza:
suma de 196.280 lei
pentru rezerva legala
suma de 1.784.313 lei
se va distribui actionarilor inscrisi in registrul actionarilor
Societatii la data de inregistrare 21 mai 2014.
se va aloca pentru “alte rezerve”, în scopul reinvestirii
suma de 1.784.312 lei
pentru realizarea obiectivelor cuprinse în programul de
investiţii pentru anul 2014 şi pentru finalizarea şi
întreţinerea investiţiilor realizate în anii 2011, 2012 şi 2013.
(2) Fixeaza un dividend brut/actiune de 0,1096 lei si aproba distribuirea dividendelor incepand cu data de
30 august 2014. Datele de identificare ale agentului de plata si detaliile metodei de plata a dividendelor
vor fi comunicate actionarilor, inainte de inceperea perioadei de plata, printr-un comunicat de presa si vor
fi, de asemenea, transmise ASF si Bursei de Valori Bucuresti printr-un raport curent.
Art. 9 (1) Pentru exerciţiul financiar al anului 2014, membrii Consiliului de Administraţie vor avea o
indemnizaţie de 1.000 lei brut/lună.
(2) Remuneraţia suplimentară a membrilor Consiliului de Administraţie care îndeplinesc funcţii specifice
în cadrul Societăţii, precum şi remuneraţia Directorului General vor fi stabilite de către Consiliul de
Administraţie. Cuantumul remuneraţiilor astfel stabilite nu va putea depaşi suma de 10.000 lei brut/lună
pentru membrii Consiliului de Administraţie care îndeplinesc funcţii specifice în cadrul Societăţii,
respectiv 45.000 lei brut/lună pentru Directorul General.
(3) De asemenea, pentru Directorul General, Societatea va asigura plata chiriei pentru locuinţă.
Cuantumul acesteia va fi stabilit de către Consiliul de Administraţie, dar nu va putea depăşi suma de
3.500 EUR/lună.
Art. 10 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014.
Art. 11 Se aprobă programul de investiţii pentru anul 2014.
Art. 12 (1) Se ia act de demisia a trei dintre membrii Consiliului de Administraţie, respectiv domnii
Konstantinos Kavvouras, Theodoros Zitounis si Kyriakos Voulgarakis.
(2) Sunt alese în funcţia de administrator, pe locurile rămase vacante ca urmare a demisiei
administratorilor nominalizaţi la alineatul (1) şi pentru durata rămasă a mandatului acestora, următoarele
persoane:
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1. Dl. Dimitrios DENTSAS cetăţean de naţionalitate elenă, născut în localitatea Sidirokastro,
Grecia, la data de 16.12.1960, domiciliat în Grecia, Aegaleo, str. Oryzomylon nr. 5, identificat cu
Paşaport nr. AI3061865, emis de autorităţile elene la data de 23.04.2012, valabil până la data de
22.04.2017;
2. Dl. Ciprian Ioan ZAH, cetatean roman, nationalitate romana, domiciliat in Romania, Bucuresti,
Sector 1, Str. Garlei nr. 47C, identificat cu CI seria RR nr. 637010 eliberata de SPCEP S1 biroul
nr.2 la data de 10.09.2009, valabila pana la data de 20.04.2019, CNP 1720420240023;
3. Dl. Nikolaos KARTIS cetăţean de naţionalitate elenă, născut în localitatea Athina, Grecia, la data
de 25.02.1951, domiciliat în Grecia, Aegaleo, str. Oryzomylon nr. 5, identificat cu Paşaport nr.
AH2972694, emis de autorităţile elene la data de 11.01.2011, valabil până la data de 10.01.2016.
(3) Ca urmare a alegerii celor trei administratori, Consiliul de Administraţie al STIROM S.A., va avea
următoarea componenţă:
1) Nikolaos Barlagiannis
2) Ciprian Ioan Zah
3) Spyridon Vamvakas
5) Georgios Fragkoulis
4) Victor Mocanu
6) Nikolaos Kartis
7) Dimitrios Dentsas
Art. 13 Se stabileşte data de 21.05.2014 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 care urmeaza a beneficia
de dividende si asupra cărora se răsfrang efectele hotărârii Adunării.
Art. 14 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. AI 0946307, eliberat
de autorităţile elene la data de 09.11.2011, valabil până la data de 08.11.2016, 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 [___] pagini, astăzi 29/30 Aprilie 2014.
_______________________,

______ _____________________,

Preşedinte Adunare Generală

Secretar Adunare Generală
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