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RAPORT CURENT

Raportul curent conform Regulamentului CNVM nr.l I 2006
Data ruportului :29 .04.201 5

DenumireabntitSlii emitente : SC IPROEB - SA Bistrita
Sediul social : Bistrita, Drumul Cetatii , nr.19, jud. Bistrita-Nasaud
Numdrul de telefonlfax:0263 -238164 I 0263 - 238021
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerfului : 566930
Numdr de ordine in Registrul Comerfului : J06/55/1991
Capital social subscris qi vdrsat 14.271.639,30 lei
Pialape care setranzactioneazdvalorile mobiliare emise BVB - RASDAQ
Eveniment important de raportat : Desfasurarea Adunarii Generale Odinare a

Actionarilor din data de 28.04.2015.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. IPROEB S.A. Bistrita,
intrunita in data de 28.04.2015, la prima convocare, cu rur cvorum de

23 645 892 actiuni, reprezentand 49,7053 Yo din totalul drepturilor de vot, a

adoptat urmatoarele hotarari:

1. S-a aprobat Raportul de audit intem privind situatiile financiare la

3r.r2.2014.

2. S-au aprobat situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la

31.12.2014.

3. S-a aprobat Raportul Consiliului de Administratie al S,.C. IPROEB

S.A. Bistrita pentru perioada 01.01 .2014 - 31.12.2014 si descarcarea de

gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata

in anul 2014.

4. S-a aprobat ca profitul net de repartizatpe anul 2014 in suma totala de

1.840.432 lei, compus din profit net pe anul 2014 in suma de 840.432 lei si
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profit nerepartizat din anii precedenti in suma de 1.000.000 lei, sa nu se

distribuie, ramanad ca profit terepartizat.

_ 5. S-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015.

6. S-a aprobat programul de investitii pe anul 2015 in valoare totala de

5.175.000lei.

7. S-a aprobat limita de credit ce poate fi angajat de Consiliul de

Administratie in anul 2015 la valoarca maxima totala de 5 milioane Euro ,

constand in :

- ceredite pentru activitati curente

- credite pentru scrisori de garantie bancara, acreditive, garantii de buna

executie sau participai Ia licitatii.

8. S-a aprobat Contractului Colectiv de Munca pe anul 2015, inregistrat la

ITM Bistrita - Nasaud cu nr. 278 I 10.04.2015.

9. S-a aprobat delegarea de atributii Consiliului de Administratie :

- sa aprobe in functie de necesitati si posibilitatile financiare ale societatii

obiectivele din programul de investitii aprobat de AGA pentru anul 2015 si

trimestrul I. al anului2016;

- sa poata modifica dupa cerinte programul de investitii, in cadrul sumei

totale aprobate de AGA, cat si destinatia fondurilor proprii de finantare a

investitiilor;

- sa poata folosi temporar sumele destinate investitiilor pentru acoperirea

cheltuielilor de productie interna si externa, urmand ca acestea sa fie reintregite

ulterior;

- sa aprobe si sa coordoneze, asumandu-si astfel raspunderea privind

varrzarea si casarea mijloacelor fixe care nu mai sunt necesare, casarea sau

declasarea bunurilor materiale pe care nu le considera necesare in procesul de

productie pe anul 2015 si primul trimestru al anului 2016, urmand ca acestea sa

fie supuse aprobarii AGA;

- sa negocieze si sa aprobe Contractul Colectiv de Munca si actele

aditionale la C.C.M, care vor fi supuse aprobarii AGA la prima intrunire;
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- sa aprobe anumite sume de bani pentru membri consiliului de

administratie si auditorii interni in vederea sustinerii unor procese, ca urmare a

deciziilor luate ca reprezentanti ai societatii, ajutoare de boala si diferite

scolarrzan Deciziile luate de C.A. la acest punct vor fi supuse spre aprob are la

prima intrunire al A.G.O.A., iar in cazul invalidarii acestor decizii sumele

respective vor fi recuperate de la cei implicati;

- sa faca propriul regulament de functionare si propriile contracte de

administrare si de mandat, care sa fie semnate de presedintele CA al societatii.

Pentru presedintele CA contractul va fi semnat de actionarul desemnat de

AGOA, in persoana actionarului Valeriu Otto Mihai;

- sa stabileasca suma pentru care se face asigurarea de risc profesional al

administratorilor si directorilor executivi si care va fi suportata de societate;

- sa delege directorul general al societatii sa semneze contractele

individuale de munca si actele aditionale la contractele individuale de munca,

conform prevederilor CCM aplicabil ;

- sa hotarasca si sa stabileasca infiintarea si desfiintarea unor puncte de

desfacere a produselor IPROEB pe teritoriul Romaniei;

- sa aprobe organigrama societatii, sa hotarasca si sa aprobe masurile de

reorganLzare si restructurare a societatii, sa stabileasca posturile care se

restructureaza si sa aprobe concedierile colective sau individuale.

10. S-a aprobat casarea valorilor materiale degradate, deteriorate sau

complet uzate si trecerea pe cheltuieli a sumei de 13.104,73lei, casarea

mijloacelor fixe si a celor de natura obiectelor de inventar amortizate integral cu

valoarea totala de 169.417,99tei si valorificateaprinvanzare a bunurilor care

nu-si mai gasesc utilitatea in activitatea societatii (materii prime, materiale ,

produse finite) in valoare totala de 356.791,85 lei, rezultate in urma

inventarierii.

11. S-au aprobat retributiile mernbrilor Consiliului de Administratie si

auditorilor interni.
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12. Se numeste auditorul financiar extern independent in persoana firmei

S.C. G5 CONSULTING SRL Dej.

12.1. Se stabileste durata contractului pentru un an, iar valoarea

contractului de 10.000 Euro.

13. S-a aprobat data de 15.05.2015 ca data de inregistrare pentru

identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale

Ordinare a Actionarilor si se stabilieste data de 14.05.2015 ca ex-date conform

art. (2) lit. 0 din Regulamentul CNVM
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