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HOTĂRÂREA Nr. 1
a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 18.04.2019
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în
Bucureşti, strada m lacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, ^imatriculată la Registrul Comerţului

âu#8î%t2902.`9î:Î4i2%2.%0#uŢJfcl#isi:mLŢc:iffidcriu.mfl#g;pd:vB:âLn:o;i:ei:.3,,;:
în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului
constitutiv al societăţii, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenţi şi reprezentaţi, cu o
reprezentare 96,0146 % din capitalul social, cu 46.599.205 voturi „pentru" şi 0 voturi

„împotrivă" şi 0 voturi „abţineri"

HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se probă situaţiile fmanciare individuale ale PREFAB S.A. pentru anul 2018,
întocmite în confomitate cu Standardele lntemaţionale de Raportare Financiară aFRS), pe baza
rapoartelor Consiliului de Administraţie şi al auditorului financiar.
Art. 2. Se aprobă situaţiile financiare consolidate ale PREFAB S.A. pentru anul 2018,
întocmite în confomitate cu Standardele lntemaţionale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza
rapoartelor Consiliului de Administraţie şi al auditorului financiar.

Art.3.SeaprobăpropunereaConsiliuluideAdministraţieprivindrepartizareaprofitului
net realizat în anul 2018 îm sumă de 2.236.378 lei, confom propunerii Consiliului de
Administraţie, astfel :
-

130.621 lei - rezerva legală;
1.183.622,039 lei -alte rezerve;
922.134,961 lei -dividende.

Se aprobă valoarea dividendului brut/acţiune în valoare de 0,019 lei/acţiune aferent anului
2018. Acţionarii îndreptăţiţi să primească dividendele aferente exerciţiului financiar 2018 sunt cei
înregistraţi ^m evidenţele Depozitarului Central la data de inregistrare respectiv 21.06.2019.
Se probă data de 09.07.2019 ca data a îmceperii plăţii dividendelor în confomitate cu
prevederile legale in vigoare.
a)
Se aprobă temenul de ţinere la dispoziţia acţionarilor a dividendelor : 3 ani de la
data Adunării. Generale Ordinare a Acţionarilor.
b)
Se mandatează consiliul de Administraţie al pREFAB S.A., pentru desemnarea
agentului de plată confom cadrului legal de reglementare plicabil pentru plata dividendelor.
Acţionarii vor fi infomaţi înainte de Data Plăţii cu privire la modalitatea de distribuire a
dividendelor prin intemediul unui comunicat ce va fi transmis îm timp util B.V.B., A.S.F. şi care
va fi publicat pe site-ul oficial al Prefab S.A., www.Drefab.ro.

Art. 4. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la
îndeplinireprezentahotărâre,iarsecretariatulovadifiizacelorinteresaţi.

Secretar A.G.A.,

îngMm"coleta
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HOTĂRÂREA Nr. 2
a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 18.04.2019
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucueşti,
strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 /
9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de
18.04.2019, ora 12°° 1a sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucueşti, nr. 396, în temeiul

prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al
societăţii, cu majoritate de votui a acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi, cu o reprezentare de
96,0146% din capitalul social, cu 40.304.205 voturi „pentru" şi 0 voturi „împotrivă" şi
6.295.000 voturi „abţineri"

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
administratorilor pentru exerciţiul financiar 2019, astfel :

aprobă

remuneraţia

cuvenită

1.1 Preşedintele Consiliului de Administraţie va avea indemnizaţie lunară netă de 15.000
lei şi este împutemicit să reprezinte societatea în relaţiile cu tenii, persoane fizice sau juidice.

1.2. Me.mbrii Consiliului de Administraţie vor primi o indemnizaţie de şedinţă de 20% din
salariul Preşedintelui Consiliului de Administraţie.
1.3. Secretarul Tehnic al C.A. şi A.G.A. va primi o indemnizaţie netă de 1.500

lei /

şedinţă.

Art.2. Se aprobă fondul de protocol la dispoziţia Preşedintelui C.A. în suma de 5.000 lei/lună.

Art.3. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la
îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difiiza celor interesaţi.

Secretar A.G.A.,
ing. Manoliu Nicoleta
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Sediulsocialstr,Dr.i=c;bFeiixffi;-'mŢE't.'2-,MTLnŢEurcureşti,sect.i
Cod Poştal 011031, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198,

Cont Cec Bank R027 CECEB 31830 RON 3906709,
Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80

Punct de LUcru Călăraşi Str. Bucureşti, Nr. 396, Mun. Căiăraşi,
Judeţul Călăraşi, Cod Poştal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975

Mobil: 0724561932, Web. www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro

HOTĂRÂREA Nr. 3
a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 18.04.2019
Admarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucueşti,
strada Dr. Iacob Felix, nr.17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Come4ului sub rm. J 40 /
9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de
18.04.2019, ora 12°° 1a sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucueşti, nr. 396, în temeiul

prevederilor Legii m. 31 /1990 cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al
societăţii, cu majoritate de voturi a acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi, cu o reprezentare de
96,0146% din capitalul social, cu 40.304.205 voturi „pentru" şi 0 voturi „împotrivă" şi
6.295.000 voturi „abţineri"

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă descărcarea de gestime a administratorilor PREFAB S.A. Bucueşti pentru
activitatea desfăşuată în exerciţiul financiar al anului 2018.
Art.2. C6nsiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la
îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difiiza celor interesaţi.

Secretar A.G.A.,

ing. Manoliu Nicoleta
!lHmHH-I
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Sediulsocia]Str.Dr.iEc;bFeîixrii;-'igŢET2-,M-unŢEurcurBşti,secH
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Cont Cec Bank R027 CECEB 31830 RON 3906709,
Ţelefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80

Punct de LUcru Călăraşi Str. Bucureştj, Nr. 396, Mun. Călăraşi,
Judeţul Călăraşi, Cod Poştal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975

Mobil: 0724561932, Web. www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro

HOTĂRÂREA Nr. 4
a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 18.04.2019
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti,
strada Dr. Iacob Felix, m. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comeftului sub nr. J 40 /
9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de
18.04.2019, ora 12°° la sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, în temeiul
prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al
societăţii, cu majoritate de voturi a acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi, cu o reprezentare de
96,0146% din capitalul social, cu 40.304.205 voturi „pentru" şi 0 voturi „împotrivă" şi
6.295.000 voturi „abţineri"

HOTĂRĂŞTE..
Art.1. Se aprobă :
-

Programul de producţie pentru anul 2019 în valoare de l l8.149.934,99 lei;

-

Bugetul de venitui şi cheltuieli pentru anul 2019:
•
•

V6nituritotale -118.849.934 lei

Profitbrut

-3.400.0001ei

Art.2. Se aprobă Programul de lnvestiţii pentru anul 2019 în valoare de 3.580.700 lei.

Art.3. Acordă mandat Consiliului de Administraţie să adopte orice măsură pe care o
consideră necesară pentru realizarea obiectivelor de la art.1 şi art.2.
Art.4. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la
îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difiiza celor interesaţi.

Secretar A.G.A.,
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ing. Man ori}ăl4Cjleta
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Cont Cec Bank R027 CECEB 31830 RON 3906709,
Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80

Punct de LUcru Călăraşi Str. Bucureşti, Nr. 396, Mun. Călăraşi,
Judeţul Călăraşi, Cod Poştal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975

Mobil: 0724561932, Web. www.prefab.ro, E-majl: office@prefab.ro

HOTĂRÂREA Nr. 5
a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 18.04.2019
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucueşti,
strada Dr. Iacob Felix, nr.17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 /
9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de
18.04.2019, ora 12°° 1a sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, în temeiul

prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al
societăţii, cu majoritate de votui a acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi, cu o reprezentare de
96,0146% din capitalul social, cu 40.304.205 voturi „pentru" şi 0 voturi „împotrivă" şi
6.295.000 voturi „abţineri"

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Raportul Anual întocmit potrivit anexei 15 din Regulamentul A.S.F.
nr.5/2018 pentru exerciţiul financiar al anului 2018.

Art.2. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la
îndeplinire preze.nta hotărâre, iar secretariatul o va difi]za celor interesaţi.

Secretar A.G.A.,

ing. Manoliu Nicoleta
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HOTĂRÂREA Nr. 6
a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 18.04.2019
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti,
strada Dr. Iacob Felix, nr.17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub m. J 40 /
9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de
18.04.2019, ora 12°° 1a sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucueşti, nr. 396, în temeiul
prevederilor Legii m. 31 /1990 cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al
societăţii, cu majoritate de votui a acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi, cu o reprezentare de
96,0146% din capitalul social, cu 40.304.205 voturi „pentru" şi 0 voturi „împotrivă" şi
6.295.000 voturi „abţineri"

`HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor confirmă Conducerea Executivă a PREFAB
S.A., în următoarea componenţă :
1 . Miluţ Petre Marian - Director General
2. Boitan Daniela
-Director Economic, cu atribuţii de Director General Adjunct
3. Macovei Olimpian -Director Comercial

Directorul General este împutemicit cu puteri depline să reprezinte interesele PREFAB S.A.
în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juidice, pentm orice problemă ce face parte din activitatea
societăţii.

Directorul Economic cu atribuţii de Director General Adjunct este împutemicit să reprezinte
interesele PREFAB S.A. în relaţiile cu terţe persome fizice şi juridice, pentru probleme ce fac parte
din fişa postului.
Art.2. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la
îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difiiza celor interesaţi.

Secretar A.G.A.,
In8.

ing. Manoliu Nicoleta
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HOTĂRÂREA Nr. 7
a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 18.04.2019
AdunareaGeneralăOrdinarăaAcţionarilordinPREFABS.A.,cusediulsocialînBucueşti,
strada Dr. Iacob Felix, ru.. 17-19, et.2, sector 1, îmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 /
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prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al
societăţii, cu majoritate de votui a acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi, cu o reprezentare de
96,0146 % din capitalul social, cu 46.599.205 voturi „pentru" şi 0 voturi „împotrivă" şi 0 voturi

„abţineri„

HOTĂRĂŞTE..
Art.1. Aprobarea datei de 21.06.2019 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a
acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în confomitate cu prevederile
art. 86, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de
piaţă.

Art.2. Aprobarea datei de 20.06.2019 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii m.
24/2017 şi ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de
piaţă.

Art.3. Împuternicirea şi mandatarea doamnei Nuţă Domica - consilier juridic, pentru
efectuarea operaţiunilor necesare şi legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare
a acţionarilor cât şi realizarea formalităţilor de publicitate.

Secretar A.G.A.,

ing. Manoliu Nicoleta
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