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PROIECT DE HOTĂRÂRE  
din data de 01.04.2017 

 
 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. UTILAJ GREU 
S.A. ce a avut loc în data de 01.04.2017 ,  la care au participat acţionarii 
reprezentând ... . . . . ..% din capitalul social, adoptă următoarele   

 
REZOLUTII: 

 Rez.1 Se aprobă situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul 
financiar 2016, în baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul 
financiar. 
 Rez.2 Se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor societatii in baza 
rapoartelor privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016. 
 Rez.3 Se aprobă  analiza îndeplinirii indicatorilor si obiectivelor de 
performantã aprobate pentru exercitiul financiar 2016. 
 Rez.4 Se aprobã Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul investitional 
pentru exercitiul financiar 2017. 
 Rez.5 Se aprobã alegerea unui Consiliu de administratie format din 3 membri 
pentru un mandat de 4 ani de la data alegerii lor în functie, având urmatoarea 
componenta : 

1) dl./d-na.................................................... 

2) dl./d-na ................................................... 

3) dl./d-na.................................................... 

Se aprobã încheierea Contractului de admnistrare cu administratorii noi alesi si 
împuternicirea d-nei/d-lui ........................................... ca mandatar conventional din 
partea societãtii pentru semnarea acestuia. 
 Rez.6 Se aprobã indicatorii si obiectivele de performantã pentru exercitiul 
financiar 2017, anexã la Contractul de Administrare  si la Contractul de Mandat. 

Rez.7 Se împuterniceşte domnul/doamna ... . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . .  să 
efectueze formele de publicitate legală în vederea îndeplinirii hotărârilor 
adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor  şi 
înregistrării  menţiunilor la Registrul Comerţului.  
 Rez.8 Se aprobă  data de 29.04.2017 ca data de înregistrare în conformitate cu 
prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra 
carora se rasfrâng efectele hotarârilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si 
stabilirea datei de 28.04.2017 ex-date conform  art. (2) alin. (2) lit. f1 din Regulamentul 
C.N.V.M. nr. 6/2009. 
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