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       Bursa de Valori Bucureşti   

       Autoritatea de  Supraveghere Financiară 

  

  

 

RAPORT CURENT 

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenƫii de instrumente financiare şi operaƫiuni de 
piaƫă şi Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi 
operaţiuni de piaƫă 
 
 
 
Data raportului: 28.04.2020 

Denumirea entităţii emitente: ALTUR SA 
Sediul social: Slatina, str. Piteşti, nr. 114, jud.Olt 
Cod unic de înregistrare: RO 1520249 
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J28/131/1991 
Identificator Unic la Nivel European (EUID):ROONRC J28/131/1991 
COD LEI: 259400IHBSVL9OOVM346. 
Capital subscris şi vărsat: 82.438.833,8 lei  
Nr. actiuni/val nominala : 824.388.338 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei     
Piaţa de tranzacţionare: Bursa de Valori – Bucureşti, Categoria Standard, simbol ALT 
Tel/Fax: 0249/43.68.34;0249/43.60.37 
 
 
     Eveniment important de raportat : Hotărârea Adunării Generale Ordinare  a 

Acţionarilor din data de 28.04.2020 
 
 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor  ALTUR SA convocată  în  conformitate  cu 
prevederile legale în Monitorul Oficial, partea a IV nr. 1137 din data de 24.03.2020, 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.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi 
operaţiuni de piaţă. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze 
persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 14.04.2020 

La  şedinţă au participat personal și prin corespondență un număr de 6  acţionari, deţinând 



  

un număr de 343.053.873 acţiuni cu drept de vot, reprezentând 41,6131% din capitalul  social al 
societăţii, 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în conformitate cu prevederile  legale  şi 
voturile valabil exprimate, astfel cum este evidenţiat şi în procesul verbal de şedinţă, 
corespunzator problemelor înscrise pe ordinea de zi, 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
 Art.1. Cu un număr 272.314.858 voturi „pentru” reprezentând 33,0324% din capitalul 

social, cu un număr de 9.848.522  voturi „împotrivă” reprezentând 1,1946% din capitalul social şi 
cu un număr de 60.890.493 voturi ,,abţineri’’ reprezentand 7,3861% din capitalul social se aprobă 
situaţiile financiare pentru anul 2019, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administraţie 
şi a Raportului Auditorului Financiar, cu urmatorii indicatori principali: 

- Cifra de afaceri 103.659.546  lei 
- Venituri totale   110.560.513  lei 
- Cheltuieli totale   112.600.211  lei 
- Rezultatul brut                                                 – 2.039.698  lei 
- Rezultatul net                                                   – 1.986.118  lei 

                         
Art.2. Cu un număr de 269.123.851 voturi „pentru” reprezentând 32,6453% din capitalul 

social, cu un număr de 13.039.529 voturi ,,împotrivă’’ reprezentând 1,5817%  din capitalul social  
şi cu un număr de 60.890.493 voturi ,,abţineri’’ reprezentand 7,3861% din capitalul social se 
aprobă revocarea administratorilor societății și descărcarea de gestiune pentru activitatea 
desfăşurată până la data încetării mandatelor. 

 
Art.3. Se aprobă Consiliul de Administrație în următoarea componență: 
1. Andrici Adrian, cu un număr de 330.014.344 voturi „ pentru” 

2. Juravle Bogdan, cu un număr de 330.014.344 voturi „ pentru”  

3. Nițu Rizea Gheorghe, cu un număr de 330.014.344 voturi „ pentru” 

4. Blăjuț Ionel Olimpiu, cu un număr de 300.430.302 voturi „ pentru”  

5. Chiș Grigore, cu un număr de  292.714.344 voturi „ pentru” 

Cu un număr 330.014.344 voturi „pentru” reprezentând 40,0314% din capitalul social, și cu 
un număr de 13.039.529  voturi „împotrivă” reprezentând 1,5817% din capitalul social  se aprobă 
durata mandatului de 4 ani pentru noii administratori ai societății, începând cu data de 
28.04.2020 până la data de 28.04.2024. 

Cu un număr 330.014.344 voturi „pentru” reprezentând 40,0314% din capitalul social, și cu 
un număr de 13.039.529  voturi „împotrivă” reprezentând 1,5817% din capitalul social  se aprobă,  
pentru noii administratori ai societății, o indemnizație netă lunară de 3.000 lei. 

 
Art.4. Cu un număr de 296.575.329 voturi „pentru” reprezentând 35,9752% din capitalul 

social și cu un număr de 46.478.544 voturi ,,împotrivă” reprezentând  5,6379%  din capitalul social  
se aprobă revocarea auditorului financiar SC MICONT EXPERT SRL Galați. 

Cu un număr de 330.014.344 voturi „pentru” reprezentând 40,0314% din capitalul social și 
cu un număr de 13.039.529 voturi ,,împotrivă” reprezentând 1,5817%  din capitalul social  se 
aprobă  alegerea firmei DELOITTE AUDIT SRL ca auditor financiar al ALTUR SA pentru 
auditarea situaţiilor financiar – contabile ale anului 2020, începând cu data de 01.05.2020 până la 



  

data de 01.05.2021 şi împuternicirea președintelui Consiliului de Administraţie pentru semnarea 
contractului de prestări servicii. 

 
Art.5. Cu un număr 333.205.351 voturi „pentru” reprezentând 40,4185% din capitalul 

social, și cu un număr de 9.848.522  voturi „împotrivă” reprezentând 1,1946% din capitalul social  
se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2020 cu principalii indicatori financiari, 
după cum urmează: 

- Venituri totale 115.647.500  lei 
- Cheltuieli totale 115.243.250  lei 
- Profit brut                            404.250  lei 

 
Art.6. Cu un număr 343.053.873 voturi „pentru” reprezentând 41,6131% din capitalul social 

se aprobă Planul de Investiţii şi Modernizări pentru anul 2020 şi împuternicirea Consiliului de 
Administraţie să aprobe modificarea acestuia în funcţie de necesităţile concrete ale societăţii. 

 
Art.7. Cu un număr de 343.053.873 voturi „pentru” reprezentând 41,6131% din capitalul 

social  se aprobă structura organizatorică a societăţii pentru anul 2020 şi împuternicirea 
Consiliului de Administraţie să modifice Organigrama în funcţie de necesităţile economice ale 
societăţii. 

 

Art.8. Cu un număr de 343.053.873 voturi „pentru” reprezentând 41,6131% din capitalul 
social se aprobă data de 20.05.2020 ca dată de înregistrare conform art. 86, alin. 1 din Legea 
24/2017 şi data de 19.05.2020 ca „ex date” în conformitate cu prevederile Regulamentului  ASF 
5/2018. 

 

Art.9. Cu un număr de 343.053.873 voturi „pentru” reprezentând 41,6131% din capitalul 
social  se aprobă împuternicirea d.nei av.Gunaru Maria, pentru îndeplinirea formalităţilor 
legale, în vederea înregistrării menţiunilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Olt, BVB şi ASF Bucureşti. 

 
 
 
 

Preşedinte de ședință, 
Ec. Mancaș Cătălin 

 
 
 

 
       Secretariat AGA: 

                                                                                                                                                         Ec. Obretin Rodica 
  

 
 
 
 

 
 


