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HOTARAREA  

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR 

SOCIETATII BUCUR OBOR S.A. 

din data de 29 aprilie 2015 

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Bucur Obor S.A. 

(„Societatea”), cu sediul in Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2, inregistrata la 

Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/365/1991, avand codul 

unic de inregistrare RO19, convocata si tinuta in conditiile legii si ale Actului Constitutiv, la 

data de 29 aprilie 2015, ora 10:00, la Ramada Bucharest Parc Hotel din Bucuresti, Bd. 

Poligrafiei nr. 3-5, Sectorul 1, Sala ATLAS, Bucuresti, la prima convocare, in prezenta 

actionarilor Societatii ce detin un numar de 10.682.578 actiuni, reprezentand 79.8653% din 

capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise 

pe ordinea de zi si consemnate in procesul-verbal de sedinta, cu majoritatea ceruta de lege si 

de actul constitutiv 

HOTARASTE: 

1. Se respinge, prin vot deschis, repartizarea profitului aferent anului 2010 in 

suma de 1.133.809,44 lei in dividende. Din numarul total de 10.682.578 actiuni 

pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 79,8653% din capitalul social 

total, aferente unui numar total de 10.682.578 voturi valabil exprimate, au votat „pentru” 

actionari detinand 3.856.794 actiuni, reprezentand 36,1036% din capitalul social prezent 

si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” actionari detinand 6.817.760 actiuni, 

reprezentand 63,8213% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, iar 

„abtinere” au votat actionari detinand 8.024 actiuni, reprezentand 0,0751% din capitalul 

social prezent si reprezentat in adunare. 

2. Se respinge, prin vot deschis, repartizarea profitului aferent anului 2012 in 

suma de 16.927.603 lei in dividende. Din numarul total de 10.602.578 actiuni 

pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 79,2671% din capitalul social 

total, aferente unui numar total de 10.602.578 voturi valabil exprimate, au votat „pentru” 

actionari detinand 3.784.817 actiuni, reprezentand 35,6971% din capitalul social prezent 

si reprezentat in adunare, iar „impotriva” au votat actionari detinand 6.817.761 actiuni, 

reprezentand 64,3029% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. 

3. Se aproba, prin vot deschis, situatiile financiare aferente anului 2013. Din 

numarul total de 10.602.578 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, 

reprezentand 79,2671% din capitalul social total, aferente unui numar total de 

10.602.578 voturi valabil exprimate, au votat „pentru” actionari detinand 10.110.243 
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actiuni, reprezentand 95,3564% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au 

votat „impotriva” actionari detinand 401.335 actiuni, reprezentand 3,7853% din capitalul 

social prezent si reprezentat in adunare, iar „abtinere” au votat actionari detinand 91.000 

actiuni, reprezentand 0,8583% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. 

4. Se aproba, prin vot deschis, repartizarea profitului aferent anului 2013 in 

suma de 9.095.158,92 lei in investitii.  

Din numarul total de 10.602.578 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, 

reprezentand 79,2671% din capitalul social total, aferente unui numar total de 

10.602.578 voturi valabil exprimate, au votat „pentru” repartizarea profitului in 

dividende actionari detinand 3.784.817 actiuni, reprezentand 35,6971% din capitalul 

social prezent si reprezentat in adunare, iar „impotriva” au votat actionari detinand 

6.817.761 actiuni, reprezentand 64,3029% din capitalul social prezent si reprezentat in 

adunare.  

Din numarul total de 9.610.971 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, 

reprezentand 71,8536% din capitalul social total, aferente unui numar total de 9.610.971 

voturi valabil exprimate, au votat „pentru” repartizarea profitului in investitii actionari 

detinand 6.817.761 actiuni, reprezentand 64,3029% din capitalul social prezent si 

reprezentat in adunare, au votat „impotriva” actionari detinand 2.792.474 actiuni, 

reprezentand 26,3377% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, iar 

„abtinere” au votat actionari detinand 736 actiuni, reprezentand 0,0069% din capitalul 

social prezent si reprezentat in adunare. 

5. Se aproba, prin vot deschis, situatiile financiare anuale pentru exercitiul 

financiar al anului 2014, raportul anual al Consiliului de Administratie 

intocmit in conformitate cu prevederile art. 227 din Legea 297/2004 privind 

piata de capital si ale Regulamentului CNVM 1/2006 si raportul auditorului 

financiar extern.  

Din numarul total de 10.155.943 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, 

reprezentand 75,9280% din capitalul social total, aferente unui numar total de 

10.155.943 voturi valabil exprimate, au votat „pentru” aprobarea situatilor financiare 

anuale actionari detinand 10.155.942 actiuni, reprezentand 99,0564% din capitalul social 

prezent si reprezentat in adunare, iar „abtinere” a votat un actionar detinand 1 actiune, 

reprezentand 0,000009% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. 

Din numarul total de 10.155.943 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile,  

reprezentand 75,9280% din capitalul social total, aferente unui numar total de 

10.155.943  voturi valabil exprimate, au votat „pentru” aprobarea raportului anual 

actionari detinand 7.454.471 actiuni, reprezentand 72,7075% din capitalul social prezent 

si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” actionari detinand 2.701.471 actiuni, 

reprezentand 26,3489% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, iar 
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„abtinere” a votat un actionar detinand 1 actiune, reprezentand 0,000009% din capitalul 

social prezent si reprezentat in adunare. 

Din numarul total de 10.155.943 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, 

reprezentand 75,9280% din capitalul social total, aferente unui numar total de 

10.155.943 voturi valabil exprimate, au votat „pentru” aprobarea raportului auditorului 

financiar extern actionari detinand 7.454.471 actiuni, reprezentand 72,7075% din 

capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” actionari detinand 

2.701.471 actiuni, reprezentand 26,3489% din capitalul social prezent si reprezentat in 

adunare, iar „abtinere” a votat un actionar detinand 1 actiune, reprezentand 0,000009% 

din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. 

6. Se respinge, prin vot secret, atragerea raspunderii administratorilor 

societatii Bucur Obor S.A., respectiv Mazilu Liviu Florin, Granzulea 

Gheorghe si Rotaru Cristinel Ionel. 

Din numarul total de 10.085.475 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, 

reprezentand 75,4011% din capitalul social total, aferente unui numar total de 10.085.475  

voturi valabil exprimate, au votat „pentru” atragerea raspunderii administratorului 

Mazilu Liviu Florin, actionari detinand 2.701.471 actiuni, reprezentand 26,7858% din 

capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” actionari detinand 

7.287.261 actiuni, reprezentand 72,2550% din capitalul social prezent si reprezentat in 

adunare, iar „abtinere” au votat actionari detinand 96.743 actiuni, reprezentand 0,9592% 

din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. 

Din numarul total de 10.085.475 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, 

reprezentand 75,4011% din capitalul social total, aferente unui numar total de 10.085.475 

voturi valabil exprimate, au votat „pentru” atragerea raspunderii administratorului 

Granzulea Cristian, actionari detinand 2.701.471 actiuni, reprezentand 26,7858% din 

capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” actionari detinand 

7.287.261 actiuni, reprezentand 72,2550% din capitalul social prezent si reprezentat in 

adunare, iar „abtinere” au votat actionari detinand 96.743 actiuni, reprezentand 0,9592% 

din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. 

Din numarul total de 10.085.475 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, 

reprezentand 75,4011% din capitalul social total, aferente unui numar total de 10.085.475 

voturi valabil exprimate, au votat „pentru” atragerea raspunderii administratorului 

Rotaru Cristinel Ionel, actionari detinand 2.701.471 actiuni, reprezentand 26,7858% din 

capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” actionari detinand 

7.287.261 actiuni, reprezentand 72,2550% din capitalul social prezent si reprezentat in 

adunare, iar „abtinere” au votat actionari detinand 96.743 actiuni, reprezentand 0,9592% 

din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. 
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7. Se respinge, prin vot secret, aprobarea atragerii raspunderii Directorului 

General al Societatii Bucur Obor S.A., Mazilu Liviu Florin. 

Din numarul total de 10.085.463 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, 

reprezentand 75,4011% din capitalul social total, aferente unui numar total de 

10.085.463 voturi valabil exprimate, au votat „pentru” aprobarea atragerii raspunderii 

Directorului General actionari detinand 2.702.181 actiuni, reprezentand 26,7928% din 

capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” actionari detinand 

7.383.281 actiuni, reprezentand 73,2071% din capitalul social prezent si reprezentat in 

adunare, iar „abtinere” a votat un actionar detinand 1 actiune, reprezentand 0,00001% 

din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. 

8. Se aproba, prin vot deschis, repartizarea profitului aferent anului 2014 in 

suma de 6.542.395 lei in investitii.  

Din numarul total de 10.252.685 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, 

reprezentand 76,6512% din capitalul social total, aferente unui numar total de 

10.252.685 voturi valabil exprimate, au votat „pentru” repartizarea profitului in 

dividende actionari detinand 3.434.188 actiuni, reprezentand 33,4955% din capitalul 

social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” actionari detinand 

6.817.761 actiuni, reprezentand 66,4973% din capitalul social prezent si reprezentat in 

adunare, iar „abtinere” au votat actionari detinand 736 actiuni, reprezentand 0,0072% 

din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.  

Din numarul total de 9.882.634 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, 

reprezentand 73,8847% din capitalul social total, aferente unui numar total de 9.882.634  

voturi valabil exprimate, au votat „pentru” repartizarea profitului in investitii actionari 

detinand 6.818.497 actiuni, reprezentand 66,5045% din capitalul social prezent si 

reprezentat in adunare, iar „impotriva” au votat actionari detinand 3.064.137 actiuni, 

reprezentand 29,8862% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. 

9. Se aproba, prin vot deschis, descarcarea de gestiune a urmatoarelor 

persoane care au detinut calitatea de membru in Consiliul de Administratie 

al Societatii in cursul anului 2014, pentru exercitiul financiar incheiat la 31 

decembrie 2014: Pandrea Silviu, Mazilu Liviu Florin, Granzulea Gheorghe, 

Rotaru Cristinel Ionel. 

Se respinge, prin vot deschis, descarcarea de gestiune a urmatoarelor 

persoane care au detinut calitatea de membru in Consiliul de Administratie 

al Societatii in cursul anului 2014, pentru exercitiul financiar incheiat la 31 

decembrie 2014: Manea Gelu, Pistol Gheorghe, Braicu Cezar.  

Din numarul total de 10.155.944 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, 

reprezentand 75,9280% din capitalul social total, aferente unui numar total de 



S.C. BUCUR OBOR S.A. 
Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2,  
J40/365/1991, RO19 

 

5 
 

10.155.944 voturi valabil exprimate, au votat „pentru” descarcarea de gestiune a 

domnului MANEA GELU actionari detinand 3.176.595 actiuni, reprezentand 30,9830% 

din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” actionari 

detinand 6.978.612 actiuni, reprezentand 68,0662% din capitalul social prezent si 

reprezentat in adunare, iar „abtinere” au votat actionari detinand 737 actiuni, 

reprezentand 0,0072% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.  

Din numarul total de 10.155.944 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, 

reprezentand 75,9280% din capitalul social total, aferente unui numar total de 

10.155.944 voturi valabil exprimate, au votat „pentru” descarcarea de gestiune a 

domnului PISTOL GHEORGHE actionari detinand 3.176.595 actiuni, reprezentand 

30,9830% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” 

actionari detinand 6.978.612 actiuni, reprezentand 68,0062% din capitalul social prezent 

si reprezentat in adunare, iar „abtinere” au votat actionari detinand 737 actiuni, 

reprezentand 0,0072% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. 

Din numarul total de 10.155.944 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, 

reprezentand 75,9280% din capitalul social total, aferente unui numar total de 

10.155.944 voturi valabil exprimate, au votat „pentru” descarcarea de gestiune a 

domnului PANDREA SILVIU actionari detinand 7.399.019 actiuni, reprezentand 

72,1666% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” 

actionari detinand 2.756.188 actiuni, reprezentand 26,8826% din capitalul social prezent 

si reprezentat in adunare, iar „abtinere” au votat actionari detinand 737 actiuni, 

reprezentand 0,0072% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. 

Din numarul total de 10.155.944 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, 

reprezentand 75,9280% din capitalul social total, aferente unui numar total de 

10.155.944 voturi valabil exprimate, au votat „pentru” descarcarea de gestiune a 

domnului  BRAICU CEZAR actionari detinand 3.176.595 actiuni, reprezentand 

30,9831% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” 

actionari detinand 6.674.326 actiuni, reprezentand 65,0983% din capitalul social prezent 

si reprezentat in adunare, iar „abtinere” au votat actionari detinand 305.023 actiuni, 

reprezentand 2,9751% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.  

Din numarul total de 10.155.944 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, 

reprezentand 75,9280% din capitalul social total, aferente unui numar total de 

10.155.944 voturi valabil exprimate, au votat „pentru” descarcarea de gestiune a 

domnului MAZILU LIVIU FLORIN actionari detinand 7.453.735 actiuni, 

reprezentand 72,7003% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat 

„impotriva” actionari detinand 2.701.471 actiuni, reprezentand 26,3489% din capitalul 

social prezent si reprezentat in adunare, iar „abtinere” au votat actionari detinand 738 

actiuni, reprezentand 0,0072% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. 
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Din numarul total de 10.155.944 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, 

reprezentand 75,9280% din capitalul social total, aferente unui numar total de 

10.155.944 voturi valabil exprimate, au votat „pentru” descarcarea de gestiune a 

domnului GRANZULEA GHEORGHE actionari detinand 7.453.735 actiuni, 

reprezentand 72,7003% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat 

„impotriva” actionari detinand 2.701.471 actiuni, reprezentand 26,3489% din capitalul 

social prezent si reprezentat in adunare, iar „abtinere” au votat actionari detinand 738 

actiuni, reprezentand 0,0072% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. 

Din numarul total de 10.155.944 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, 

reprezentand 75,9280% din capitalul social total, aferente unui numar total de 

10.155.944 voturi valabil exprimate, au votat „pentru” descarcarea de gestiune a 

domnului ROTARU CRISTINEL IONEL actionari detinand 7.453.735 actiuni, 

reprezentand 72,7003% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat 

„impotriva” actionari detinand 2.701.471 actiuni, reprezentand 26,3489% din capitalul 

social prezent si reprezentat in adunare, iar „abtinere” au votat actionari detinand 738 

actiuni, reprezentand 0,0072% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. 

10. Se aproba, prin vot deschis, mandatarea consiliului de administratie pentru 

a prospecta piata si a identifica potentiale oportunitati pentru investitii in 

spatii comerciale in vederea dezvoltarii activitatii Societatii, precum si 

prezentarea ulterioara a rezultatelor obtinute spre analiza adunarii generale 

a actionarilor. Din numarul total de 10.252.685 actiuni pentru care s-au exprimat 

voturi valabile, reprezentand 76,6513% din capitalul social total, aferente unui numar 

total de 10.252.685 voturi valabil exprimate, au votat „pentru” actionari detinand 

7.551.213 actiuni, reprezentand 73,6511% din capitalul social prezent si reprezentat in 

adunare, au votat „impotriva” actionari detinand 2.701.471 actiuni, reprezentand 

26,3489% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, iar „abtinere” a votat un 

actionar detinand 1 actiune, reprezentand 0,0000097% din capitalul social prezent si 

reprezentat in adunare.  

11. Se aproba, prin vot deschis, repartizarea pe destinatii a profitului net al 

Societatii pentru anul financiar 2014, respectiv lasarea profitului net al 

Societatii pentru anul financiar 2014 la dispozitia Societatii pentru 

implementarea programului de investitii pentru anul 2015. 

Din numarul total de 10.252.685 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, 

reprezentand 76,6513% din capitalul social total, aferente unui numar total de 

10.252.685 voturi valabil exprimate, au votat „pentru” actionari detinand 7.094.881 

actiuni, reprezentand 69,2002% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au 

votat „impotriva” actionari detinand 2.701.471 actiuni, reprezentand 26,3489% din 

capitalul social prezent si reprezentat in adunare, iar „abtinere” au votat actionari 
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detinand 456.333 actiuni, reprezentand 4,4506% din capitalul social prezent si 

reprezentat in adunare.  

12. Se aproba, prin vot deschis, Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de 

Activitate pentru anul 2015.  

Din numarul total de 10.147.612 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, 

reprezentand 75,8658% din capitalul social total, aferente unui numar total de 10.147.612 

voturi valabil exprimate, au votat „pentru” aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 

actionari detinand 7.446.140 actiuni, reprezentand 73,3782% din capitalul social prezent 

si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” actionari detinand 2.701.471 actiuni, 

reprezentand 26,6217% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, iar 

„abtinere” a votat un actionar detinand 1 actiune, reprezentand 0,000009% din capitalul 

social prezent si reprezentat in adunare. 

Din numarul total de 10.147.612 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, 

reprezentand 75,8658% din capitalul social total, aferente unui numar total de 10.147.612 

voturi valabil exprimate, au votat „pentru” aprobarea programului de activitate pentru 

anul 2015 actionari detinand 7.446.140 actiuni, reprezentand 73,3782% din capitalul 

social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” actionari detinand 

2.701.471 actiuni, reprezentand 26,6217% din capitalul social prezent si reprezentat in 

adunare, iar „abtinere” a votat un actionar detinand 1 actiune, reprezentand 0,000009% 

din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. 

13. Se aproba, prin vot deschis, stabilirea remuneratiei fixe cuvenite fiecarui 

membru al consiliului de administratie la un cuantum de 1.000 Euro 

net/luna, precum si stabilirea limitelor generale ale remuneratiei variabile 

cuvenite fiecarui membru al consiliului de administratie la un cuantum 

maxim de 2.000 Euro net/luna, pentru exercitiul financiar al anului 2015.  

Din numarul total de 10.147.612 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, 

reprezentand 75,8658% din capitalul social total, aferente unui numar total de 10.147.612 

voturi valabil exprimate, au votat „pentru” stabilirea remuneratiei fixe in cuantum de 

1.000 Euro net/luna actionari detinand 7.349.398 actiuni, reprezentand 72,4249% din 

capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” actionari detinand 

2.701.471 actiuni, reprezentand 26,6217% din capitalul social prezent si reprezentat in 

adunare, iar „abtinere” au votat actionari detinand 96.743 actiuni, reprezentand 0,9533% 

din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.  

Din numarul total de 10.147.612 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, 

reprezentand 75,8658% din capitalul social total, aferente unui numar total de 10.147.612 

voturi valabil exprimate, au votat „pentru” stabilirea limitelor generale ale remuneratiei 

variabile la un cuantum maxim de 2.000 Euro net/luna actionari detinand 7.349.398 

actiuni, reprezentand 72,4249% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au 
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votat „impotriva” actionari detinand 2.701.471 actiuni, reprezentand 26,6217% din 

capitalul social prezent si reprezentat in adunare, iar „abtinere” au votat actionari 

detinand 96.743 actiuni, reprezentand 0,9534% din capitalul social prezent si 

reprezentat in adunare. 

14. Se aproba, prin vot secret, ratificarea tuturor demersurilor intreprinse de 

catre Societate pana in acest moment, privind exercitarea actiunii in 

raspundere impotriva fostilor administratori ai Societatii, Manea Gelu si 

Pistol Gheorghe, precum si continuarea acestora. Din numarul total de 

9.980.402 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 74,6156% din 

capitalul social total, aferente unui numar total de 9.980.402 voturi valabil exprimate, au 

votat „pentru” actionari detinand 6.961.899  actiuni, reprezentand 69,7557% din 

capitalul social prezent si reprezentat in adunare, iar „impotriva” au votat actionari 

detinand 3.018.503 actiuni, reprezentand 30,2443% din capitalul social prezent si 

reprezentat in adunare. 

15. Se aproba, prin vot deschis, desemnarea actionarului Ionut Dojana ca 

persoana insarcinata cu continuarea exercitarii actiunii in raspundere 

impotriva fostilor administratori ai Societatii, Manea Gelu si Pistol 

Gheorghe. Din numarul total de 9.610.351 actiuni pentru care s-au exprimat voturi 

valabile, reprezentand 71,8491% din capitalul social total, aferente unui numar total de 

9.610.351 voturi valabil exprimate, au votat „pentru” actionari detinand 6.908.144 

actiuni, reprezentand 71,8823% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au 

votat „impotriva” actionari detinand 2.701.471 actiuni, reprezentand 28,1100% din 

capitalul social prezent si reprezentat in adunare, iar  „abtinere” au votat actionari 

detinand 736 actiuni, reprezentand 0,0076% din capitalul social prezent si reprezentat in 

adunare. 

16. Se aproba, prin vot deschis, stabilirea datei de 19 mai 2015 ca data de 

inregistrare, in conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din 

Legea nr. 297/2004 si a datei de 18 mai 2015 ca Ex – Date, calculata in 

conformitate cu definitia data de Articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 

6/2009. Din numarul total de 9.777.561 actiuni pentru care s-au exprimat voturi 

valabile, reprezentand 73,0992% din capitalul social total, aferente unui numar total de 

9.777.561 voturi valabil exprimate, au votat „pentru” actionari detinand 7.076.090 

actiuni, reprezentand 72,3707% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au 

votat „impotriva” actionari detinand 2.701.471 actiuni, reprezentand 27,6292% din 

capitalul social prezent si reprezentat in adunare.  

17. Se aproba, prin vot deschis, stabilirea datei de 26 mai 2015 ca data platii, 

astfel cum este definita de Articolul 2 litera g) din Regulamentul 6/2009, in 

conformitate cu Articolul 1293 alin. (1) si (2) din Regulamentul 1/2006. Din 

numarul total de 9.777.561 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, 



S.C. BUCUR OBOR S.A. 
Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2,  
J40/365/1991, RO19 

 

9 
 

reprezentand 73,0992% din capitalul social total, aferente unui numar total de 9.777.561 

voturi valabil exprimate, au votat „pentru” actionari detinand 9.777.540 actiuni, 

reprezentand 99,9998% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, iar 

„abtinere” au votat actionari detinand 21 actiuni, reprezentand 0,0002% din capitalul 

social prezent si reprezentat in adunare. 

18. Se aproba, prin vot deschis, imputernicirea domnului Mazilu Liviu Florin in 

calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General, de 

a efectua toate actele de procedura si de a realiza toate formalitatile 

prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararea AGOA, incluzand, 

dar nelimitandu-se la depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in 

numele si pe seama Societatii la si de la Registrul Comertului Bucuresti, 

Autoritatea de Supraveghere Financiara, precum si alte entitati publice sau 

private. Persoana astfel imputernicita va avea dreptul de a-si substitui orice 

alta persoana in scopul realizarii mandatului sau. Din numarul total de 9.777.561 

actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 73,0992% din capitalul 

social total, aferente unui numar total de 9.777.561 voturi valabil exprimate, au votat 

„pentru” actionari detinand 7.076.089 actiuni, reprezentand 72,3707% din capitalul 

social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” actionari detinand 

2.700.221 actiuni, reprezentand 27,6165% din capitalul social prezent si reprezentat in 

adunare, iar „abtinere” au votat actionari detinand 1251 actiuni, reprezentand 0,0128% 

din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.  

Drept care s-a incheiat prezenta hotarare intr-un exemplar original si 5 duplicate, din care 

un duplicat ramane in arhiva biroului notarial si patru duplicate s-au eliberat partilor. 

Presedinte de sedinta,       Secretar de sedinta, 

 

_______________    __________________                                                                                

 


