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RAPORT CIIRENT

Raportnl curent confonn Regulamentului CN\M nr.l I 2006
Data rapofiului : 1.9.04.2016
Denumirea entitatii emitente : SC IPROEB - SA Bistrita
Sediul social : Bistrita, Drumul Cetatii, nr.19, jud. Bistrita-Nasaud
Nurndrul de telefon/fax :0263 - 238164 I 0263 - 238021
Codul nnic de inregistrare la Oficiul Registrului Corner{ului : 566930
Numdr de ordine in Registrul Comerfului : J0615511991

Capital social subscris gi varsat 14.271.639,30Lei
Piala pe care se tranzacfioneazd valorile mobiliare emise BVB - ATS-AeRO
Eveniment imporlant de raportat : Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de

19.04.2016.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC IPROEB SA Bistrita, intrunita in data de 79.04.2016 ,la
prima convocare, cll un cvornm de 24 644 377 actruni, reprezentand 51,8041 % din totalul drepturilor de vot, a
adoptat unxatoarele hotarari

1. S-a aprobat Raportul de audit intem privurd situatiile financiare la3I.I2.20I5
2. S-au aprobat situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat La31.12.2075.
3. S-a aprobat Raportului Consiliului de Administratie al societatii IPROEB S.A. Bistrita pentru perioada

01.01.2015-31.12.201.5 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Admrnistratie pentru exercitiul
financiar 2015.

4. S-a aprobat reparlizareaprofitului net pe anul 2015 in valoare de 6 534 754lei, din care dividende de

diskibuit actionarilor 4 000 000 lei, dividendul brut pe actiune fiind de 0.084 lei..
5. S-a aprobat ca plata dividendelor aferente exercitiului financiar incheiat la 31 .12.2015 sa se faca rn data

de 24.05.2016.
6. S-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016.
'7 . S-a aprobat programul de investitii pe anul 2016 in valoare totala de 3 850 000 lei.
8. S-a aprobat nivehil de credit ce poate fi angajat de Consiliul de Administratie la valoarea de 8 milioane

EUR, constand in:
- credite pentru activitati curente
- credite pentnr scrisori de garantie bancara, acreditive, garantii de buna executie sau participari la

licitatii
9. S-a aprobat Contrachrlui Colectiv de Munca pe anul 2016 inregistrat la ITM Bistrita-Nasaud sub

nr.332129 .03 .2076.
10. S-a aprobat delegarea de atributii Consiliului de Administratie:

- sa aprobe in functie de necesitati si posibilitatile financiare ale societatii obiectivele din programul
de nvestitii aprobat de A.G.O.A pentru anul 2016 si trimestrul l al anului 2017.

- sa poata modifica dupa cerinte programul de investitii, in cadnrl sumei totale aprobate de A.G.O.A,
cat si destinatia fondurilor proprii de hnantare a investitiilor

- sa poata folosi temporar sumele destinate investitiilor pentrll acoperirea cheltuilelilor de productie
intema si extema, urmand ca acestea sa fie reintregite ulterior

- sa aprobe si sa coordoneze , asumandu-si astfel raspunderea privind vanzarea si casarea mijloacelor
fixe care nu mai sllnt necesare , casarea sau declasarea bunuilor materiale pe care nu le considera necesare in
procesul de productie pe anul 2016 si primul trimestru al anului 201"/,unnutd ca acestea sa fie suspuse

- sa negocieze si sa aprobe Contractul Colectiv de Munca si actele aditionale la C.C.M, care vor fi
supuse aprobarii A.G.O.A la prima intntnire.

- sa aprobe anumite sume de bani pentru membrii consiliulur de administratie si auditorii intemi ur

vederea sustinerii Llnor procese , ca Llnnare a deciziilor luate ca reprezentant I ai societatii , ajutoare de boala si

diferite scolarizari.Deciziile luate de C.A. la acest punct vor fi supuse la vot spre aprobare la prima intrunire a

A.G.O.A, iar in cazul invalidarii acestor decizli sumele respective vor fi recuperate de la cei implicati
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- sa faca propriul regulament de functionare si propriile contracte de administrare si de mandat,
care sa fie semnate de presedintele C.A" al societatii. Pentru presedintele C,A. contractul va fi semnat de
actionarul desemnat de A.G.O.A, in persoana vicepresedintelui C.A.;

- sa stabileasca suma pentru care se face asigurarea de risc profesional al administratorilor si
directorilor executivi si care va fi suportata de societate;

sa stabileasca sumele ce se distribuie membrilor C.A., auditorilor interni si directorilor executivi,
precum si sumele ce se distribuie pe fabrici si societate si criteriile de participare a salariatilor la profit, din
sumele aprobate de A.G.O.A;

- sa delege directorul general al societatii sa semneze contractele individuale de munca si actele
aditionale la contractele individuale de munca, conform prevederilor C.C.M. aplicabil;

- sa hotarasca si sa stabileasca infiintarea si desfiintarca unor puncte de desfacere a

produselor IPROEB pe teritoriul Romaniei;
- sa aprobe organigrama societatii, sa hotarasca si sa aprobe masurile de reorganizare si

restructurare a societatii, sa stabileasca posturile care se restructureaza si sa aprobe concedierile
colective sau individuale.

1 1. S-a aprobat declasarea valorilor materiale degradate si depasite din punct de vedere tehnic si trecerea

pe clreltuieli a sumei de 191 252,49 lei, casarea mijloacelor fixe si a celor de natura obiectelor de inventar
amortizate integral cu valoarea de inventar de 289 477 ,32 lei si valorificarea prin vanzare a bunurilor cu miscare

lenta care nu-si mai gasesc utilitatea in activitatea societatii in valoare totala ll9 064,26 lei.
12.S-a ales prin vot secret membru in Consiliul de Administratie al societatii IPROEB SA Bistrita, domnui

Sbarcea Gabriel -admnistrator neexecutiv, cetatean roman, nascut Ia data de I 0.01 . 1 977 in Mun.Bucuresti,
identificat cu CI seria RX nr.541474 eliberat de SPCEP Slbiroul 1, CNP 1770110413012, cu domiciliul in
Mun.Bucuresti,str.Ion Negulici ru.13, pe locul vacant creat in urma decesului administratorului Valeriu Otto

Mihai, pe perioada ramasa a predecesontlui sau :19.04.201.6-29.04.2018
13.S-au aprobat retributiile membrilor Consiliului de Administratie si auditorilor intemi, care raman la

nivelul stabiiit in anul precedent.

14.S-a numit auditorul financiar extem independent in persoana finlei de audit SC G5 CONSULTNG
SRL DEJ. Durata contractului se stabileste penh; un an, iar valoarea contractului este de 10 000 EUR.

15.S-a aprobat data de 10.05.2016 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se

rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si s-a stabilit data de 09.05.2016 ca ex-date conf.

Art (2) lit. f) din Reguiamentul ASF (CN\M) nr.612009.

16.S-a imputemicit presedintele Consiliului de Administratie -Director general pentru indeplinirea tuturor
formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentelor hotarari.

te C.A.
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