RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373,
SICOMEX 37122,
CONT RO50RNCB3800000000040001, BCR SLATINA

str. PITEŞTI, Nr. 114, 230104, SLATINA,
jud. OLT, ROMANIA
Tel. 0249/436030; 436031; 436032,
Fax.0249/436979; 436036

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
şi Legea 297/ 2004
Sediul social al ALTUR S.A.
Cod unic de înregistrare:
Registrul Comerţului:
Capital subscris şi vărsat:
Nr.actiuni/val.nominala
Piaţa de tranzacţionare:
Tel/Fax:

Slatina, str. Piteşti, nr. 114,Jud.Olt
RO 1520249
J28/131/1991
82.438.833,8 lei
824.388.338,cu valoarea nominala de 0,1lei
Bursa de Valori - Bucureşti
0249/43.68.34;0249/43.60.37

Eveniment important de raportat : Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de
17.02.2016 revizuită conform adresei ASF nr. DETA 2683/07.03.2016.

Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor convocata în conformitate cu prevederile legale în
Monitorul Oficial, partea a IV nr.493/01.02.2016, s-a întrunit statutar la prima convocare la sediul societăţii din
Slatina, str. Piteşti, nr.114, jud.Olt, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor legale de cvorum prevăzute de Actul
constitutiv, Legea 31/1990 republicată şi de dispoziţiile Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital.
La lucrările şedinţei au participat (personal si prin reprezentanti) un numar de 114 acţionari, detinand un
numar de 729.380.571 actiuni, in procent de 88,4753 % din capitalul social al societatii,
Au votat prin corespondenta 8 actionari, detinand un numar de 14.937.332 actiuni, reprezentand 1,1819 % din
capitalul social.
Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor în conformitate cu prevederile legale si majoritatea voturilor
valabil exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe
ordinea de zi,
HOTARASTE:
Art.1 Se aprobă, prin aplicarea metodei votului cumulativ, Consiliul de Administraţie, în următoarea
componenţă:
1. Bunu Antonel- Cristi
468.585.000 voturi cumulate
2.Calitoiu Elena

482.320.330 voturi cumulate

3. Nitu Rizea Gheorghe

469.221.406 voturi cumulate

4. Erculescu Florica

468.600.000 voturi cumulate

5.Tiru Luminita

468.574.890 voturi cumulate

Mandatul membrilor Consiliului de Administraţie este de 4 ani, incepand cu data de 17.02.2016 pana la
data de 17.02.2020. Indemnizatia se mentine in acelasi cuantum.
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Art.2. Cu un număr de 434.335.742 voturi “pentru” reprezentând 52,6858%% din capitalul social, cu un
număr de 41.221.385 voturi “împotrivă” reprezentând 5,0002% din capitalul social şi cu un număr de
146.638.068 voturi “abţineri” reprezentând 17,7874% din capitalul social , se aprobă descarcarea de gestiune
pentru activitatea desfăşurată în anul 2015, a membrilor Consiliului de Administraţie.
Art.3. Cu un număr de 622.195.195 voturi “pentru” reprezentând 75,4735% din capitalul social se
aprobă, data de 04.03.2016 ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.
Se imputerniceste d.na av. Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii
mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si ASF Bucuresti.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACŢIONARILOR:
Presedinte de sedinta,
Ec.Bunu Antonel-Cristi

Intocmit,
Biroul Juridic -Piaţă de Capital,
Av. Gunaru Maria
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