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Raport Curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018 
1790/30.07.2019 

 
 
Denumirea emitentului: PRODVINALCO SA 
Sediul social: CLUJ-NAPOCA, CALEA BACIULUI, NR. 2-4, JUD. CLUJ 
Numărul de telefon/fax: 0372641910 / 0372876976 
Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului: RO 199222 
Număr de ordine în registrul comerţului: J12/69/1991 
Capital social subscris şi vărsat: 3.149.503,4 RON 
Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: AERO - BVB   
 
Evenimente importante de raportat 
a) Schimbări în controlul asupra emitentului, inclusiv schimbări în controlul entităţii care deţine controlul asupra 
emitentului, precum şi schimbări în acordurile cu privire la control – NU ESTE CAZUL 
b) Achiziţii sau înstrăinări substanţiale de active – NU ESTE CAZUL 
c) Procedura de insolvenţă, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – NU ESTE CAZUL 
d) Tranzacţii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – NU ESTE CAZUL 
e) Alte evenimente: HOTARARE ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SI 
REZULTATUL VOTULUI 
 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, întrunită legal şi statutar la prima convocare în data de 30.07.2019, 
constatând că sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare cu privire la convocarea adunării generale ordinare a 
acţionarilor, precum şi condiţiile legale şi statutare referitoare la cvorumul de prezenţă, a adoptat următoarele 
hotărâri: 
 
1. Aproba prelungirea mandatelor administratorilor aflati in functie pentru o perioada de 4 ani, incepand 
cu data de 01.08.2019 si pana la data de 01.08.2023, urmand ca structura pe functii sa fie stabilita la prima sedinta 
a Consiliului de Administratie.  
2. Mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie pentru a semna  hotararile adoptate si pentru 
efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. 
si B.V.B. 
 
Rezultatul votului: 
 
Pct. 1. 
 

NUME SI PRENUME PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

 
ALBON  
VASILE 

19.346.866 voturi, reprezentand 
72,26% din numarul voturilor 
reprezentate in adunare si 61,43% 
din totalul capitalului social 

0 7.426.495 voturi, reprezentand 27,74% 
din numarul voturilor reprezentate in 
adunare si 23,58% din totalul 
capitalului social 

 
TODEA  
MIRCEA DORIN 

18.754.429 voturi, reprezentand 
70,05% din numarul voturilor 
reprezentate in adunare si 59,55% 
din totalul capitalului social 

0 8.018.932 voturi, reprezentand 29,95% 
din numarul voturilor reprezentate in 
adunare si 25,46% din totalul 
capitalului social 

 
HOSU  
VIOREL MARCEL 

21.870.487 voturi, reprezentand 
81,69% din numarul voturilor 
reprezentate in adunare si 69,44% 
din totalul capitalului social 

0 4.902.874 voturi, reprezentand 18,31% 
din numarul voturilor reprezentate in 
adunare si 15,57% din totalul 
capitalului social 
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Pct. 2:  
 

Pentru: 26.773.361 voturi, reprezentand 100% din numarul voturilor reprezentate in adunare si 85,01% din 
total capital social. 
Impotriva – nu s-au inregistrat voturi 
Abtineri – nu s-au inregistrat voturi 

 
 
 
 
 
Preşedinte al Consiliului de Administratie,                               
Albon Vasile                                   
 
 

 
HOSU  
MARILENA 

21.870.487 voturi, reprezentand 
81,69% din numarul voturilor 
reprezentate in adunare si 69,44% 
din totalul capitalului social 

0 4.902.874 voturi, reprezentand 18,31% 
din numarul voturilor reprezentate in 
adunare si 15,57% din totalul 
capitalului social 

 
TODEA  
NICOLAIE GHEORGHE 

18.754.429  voturi, reprezentand 
70,05% din numarul voturilor 
reprezentate in adunare si 59,55% 
din totalul capitalului social 

0 8.018.932 voturi, reprezentand 29,95% 
din numarul voturilor reprezentate in 
adunare si 25,46% din totalul 
capitalului social 

 
ALBON  
MIRCEA RADU 

19.346.866 voturi, reprezentand 
72,26% din numarul voturilor 
reprezentate in adunare si 61,43% 
din totalul capitalului social 

0 7.426.495 voturi, reprezentand 27,74% 
din numarul voturilor reprezentate in 
adunare  si 23,58% din totalul 
capitalului social 

 
MORARU  
ALIN CONSTANTIN 

21.989.625 voturi, reprezentand 
82,13% din numarul voturilor 
reprezentate in adunare si 69,82% 
din totalul capitalului social 

0 4.783.736 voturi, reprezentand 17,87% 
din numarul voturilor reprezentate in 
adunare  si 15,19% din totalul 
capitalului social 


