
   

 

 

 

  

RAPORT CURENT 
05 octombrie 2020 
 
 

Către:   
 
  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 
  SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE 

Fax: 021-659.60.51 
 
BURSA DE VALORI BUCUREŞTI S.A. – Piaţa Reglementată 
Fax: 021-256.92.76 
 
 
 

RAPORT CURENT 
 

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi 
Legii nr. 24/2017 privind privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 

 
 

Data raportului: 05.10.2020 
Denumirea entităţii emitente: S.C. PROMATERIS S.A.  
Sediul social: Buftea, jud.Ilfov, Sos.Bucuresti-Tirgoviste, Nr.1 
Numărul de telefon/fax: 021- 252.35.78/021- 252.36.17 
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 108 
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J23/835/2018 
Capital social subscris şi vărsat: 17.072.385 lei  
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: 
Bursa de Valori Bucureşti S.A. – Categoria STANDARD (simbol de piaţă PPL) 
Eveniment de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extrardinare si, in 
continuare, Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. 
PROMATERIS S.A. din data de 05.10.2020 (prima convocare). 
 
 

Adunarea Generală Ordinară si Extraordinara a Acţionarilor S.C. Promateris S.A. 

(“Societatea” sau „Promateris”),  

Convocate prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 

2972/01.09.2020 şi în ziarul România Liberă din data de 01.09.2020, afisat la sediul societatii cu 

nr.275/28.08.2020 si pe site-ul societatii, conform Regulamentului ASF nr.6/2009.  
 
 



   

 

 

 

 
 

 

Întrunite în şedinţă legal constituită din data de 05.10.2020, la prima convocare, în prezenţa a 

11 actionari care au votat prin corespondenta, reprezentând  90,78% din capitalul social al 

Societăţii, cu drept de vot. Data de referinţă a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a 

Acţionarilor Societăţii a fost 21.09.2020. 

 

HOTARAREA 

adoptata în cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii 

 

1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot 

detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba modificarea art. 24 alin 1 

din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut: 

„24.1 Membrii Consiliului de Administratie in numar de 5 sunt numiti pe o perioada de 3 ani de 

Adunarea Generala a Actionarilor. Candidatii pentru Consiliul de Administratie sunt 

nominalizati de catre membrii existenti ai Consiliului de Administratie sau de catre Actionari. 

Membrii Consiliului de Administratie au puteri depline si actioneaza intotdeauna impreuna.” 

 

2. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot 

detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba  modificarea actului 

constitutiv al Societatii, in sensul introducerii ca Anexa 1 la acesta a politicii de remunerare 

a Societatii, astfel cum este aceasta atasata in Anexa nr. 1. 

3. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot 

detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba ca Data de Inregistrare a 

zilei de 20.10.2020 conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea 

actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate prin prezenta hotarare a Adunarii 

Generale Extraordinara a actionarilor si a datei de 19.10.2020 ca Ex-Date. Intrucat nu se 

propune efectuarea de plati catre actionari, nu se stabileste Data Platii. 

4. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot 

detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba mandatarea Directorului 

General al Societatii, Dl. TUDOR ALEXANDRU GEORGESCU, pentru a semna in numele si pe 

seama actionarilor hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, actul 

constitutiv actualizat precum si orice alte documente necesare si pentru a efectua toate 

formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea 

hotararilor adoptate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, sa 

depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul 

Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum si orice alte entitati publice sau private 

implicate. 

 

 



   

 

 

 

 
 

HOTARAREA 

adoptata în cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii 

 

1. Cu majoritate de voturi (reprezentand 88,49 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute 

de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba (prin vot secret) revocarea mandatelor 

de administratori ale membrilor Consiliului de Administratie a dlui. Matei Dimitriu, dlui. Tudor 

Alexandru Georgescu, dlui. Lucian Caruceriu, dlui. Florin Tonescu si dnei. Popescu Florentina si 

incetarea mandatului acestora de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii incepand 

cu data prezentei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, ultima zi de 

valabilitate a mandatului acestora fiind data hotararii Adunarii Generale Ordinare a 

Actionarilor. 
 

2. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute 
de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba (prin vot secret) revocarea mandatului 

dlui. Matei Dimitriu de presedinte al Consiliului de Administratie si incetarea mandatului 

acestuia de presedinte al Consiliului de Administratie la data hotararii Adunarii Generale 
Ordinare a Actionarilor, ultima zi de valabilitate a mandatului acestuia de presedinte al 

Consiliului de Administratie al Societatii fiind data hotararii Adunarii Generale Ordinare a 

Actionarilor.  

 

3. Cu majoritate de voturi (reprezentand 88,49 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute 

de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba (prin vot secret) descarcarea de 
gestiune a dlui. Matei Dimitriu, dlui. Tudor Alexandru Georgescu, dlui. Lucian Caruceriu, dlui 

Florin Tonescu si dnei. Popescu Florentina pentru activitatea desfasurata de acestia in 

exercitarea mandatului lor de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii. 
 

4. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute 

de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba (prin vot secret) descarcarea de 

gestiune a dlui. Matei Dimitriu pentru activitatea desfasurata de acesta in exercitarea 
mandatului sau de presedinte al Consiliului de Administratie. 

 

5. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute 

de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba (prin vot secret) alegerea membrilor 

Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza: 

5.1 Alegerea societatii CIRCULAR SOLUTIONS S.R.L., prin reprezentant dl. Matei Dimitriu, 

in functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru 

un mandat cu o durata de valabilitate de 3 ani, cu incepere de la data hotararii Adunarii 

Generale Ordinare a Actionarilor. 

5.2 Alegerea societatii PANDA INVESTMENT S.R.L., prin reprezentant dl. Andrei Mihai 

Pogonaru, in functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie al 

Societatii, pentru un mandat cu o durata de valabilitate de 3 ani, cu incepere de la data 

hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. 



   

 

 

 

 
5.3 Alegerea societatii VALUE WASTE S.R.L., prin reprezentant Adrian Vlad Georgescu, in 

functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru 

un mandat cu o durata de valabilitate de 3 ani, cu incepere de la data hotararii Adunarii 

Generale Ordinare a Actionarilor. 

5.4 Alegerea societatii QUANTET MANAGEMENT S.R.L., prin reprezentant Maria Uliana 

Desmirean, in functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie al 

Societatii, pentru un mandat cu o durata de valabilitate de 3 ani, cu incepere de la data 

hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. 

5.5 Alegerea societatii BIO INVEST MCG S.R.L., prin reprezentant Laurentiu Soare, in 

functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru 

un mandat cu o durata de valabilitate de 3 ani, cu incepere de la data hotararii Adunarii 

Generale Ordinare a Actionarilor. 

 
6. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute 

de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba remuneratia membrilor Consiliului de 
Administratie, dupa cum urmeaza: 

(i) Remuneratie fixa, in cuantum variabil de la 0 la 16.000 lei lunar/ membru, in 

functie de rolul si responsabilitatile fiecarui membru al Consiliului de 

Administratie; 

(ii) Diferentierea nivelului remuneratiei in raport cu functia detinuta, respectiv 

pentru functia de Presedinte al Consiliului de Administratie presedintelui 

Consiliului de Administratie, in sensul majorarii cu 100% a remuneratiei fixe 
lunare; 

(iii) Remunerare suplimentara pentru activitatea administratorilor desfasurata in 

cadrul Comitetelor/ Comisiilor Speciale si a grupurilor de lucru, de pana la 
100% din valoarea remuneratiei fixe lunare; 

(Iv)   Remuneratie suplimentara a administratorilor in marja de 0-32.000 lei 

(reprezentand 2 x remuneratia fixa lunara), stabilite la nivelul fiecarui an 

financiar, in functie de performantele individuale ale fiecarui administrator si 

de rezultatele financiare ale Societatii. 

 

7. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute 

de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 
22.10.2020 conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor 

asupra carora se rasfrang hotararile adoptate prin prezenta hotarare a Adunarii Generale 

Ordinare a actionarilor si a datei de 21.10.2020 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune efectuarea de 
plati catre actionari, nu se stabileste Data Platii. 

 

8. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute 
de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba mandatarea Directorului General al 

Societatii, Dl. TUDOR ALEXANDRU GEORGESCU, pentru a semna in numele si pe seama 

actionarilor hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate 

formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor 



   

 

 

 

 
adoptate prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte si 

sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, 
Depozitarul Central, precum si orice alte entitati publice sau private implicate.  

 

 
Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat. 

 

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021-252.35.78 sau e-mail: 

shares@promateris.com, precum si de pe website-ul Societatii www.prodplast.ro, Sectiunea 

Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor. 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

 

Tudor Alexandru GEORGESCU 

 

 

http://www.prodplast.ro/


ANEXA NR. 1 

    POLITICA DE REMUNERARE A STRUCTURII DE CONDUCERE  

A SOCIETATII PROMATERIS S.A. 

 

(se va atasa ca Anexa 1 la actul constitutiv actualizat) 

1. SCOP 

Prezenta Politica stabileste liniile directoare cu privire la remunerarea membrilor 

structurii de conducere (neexecutive - Consiliu de Administratie si executive - Directorii, 

in sensul Legii nr 31/1990 si al Actului Constitutiv al PROMATERIS) si a membrilor 

Comitetelor consultative/Comisiilor speciale din cadrul societatii PROMATERIS S.A. 

("PROMATERIS").  

Politica are scopul de a atrage, recruta, retine si motiva persoane inalt calificate si 

experimentate, in calitate de membri ai structurii de conducere (executive 9i 

neexecutive), in conformitate cu cadrul juridic aplicabil, asigurand in acela9i timp 

indeplinirea obiectivelor strategice ale PROMATERIS si maximizarea randamentelor 

pentru actionari.  

2. CADRUL JURIDIC APLICABIL 

Prezenta politica are la baza prevederile urmatoarelor reglementari: 

a) Legea Societatilor nr. 31/1990; 

b)  Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni; 

c)  Actul Constitutiv al PROMATERIS; 

d)  Regulamentul de organizare si functionare a PROMATERIS. 

3. ROLURI 

3.1. Consiliul de administratie: 

a) aproba Politica de Remunerare si o modifica atunci cand considera necesar, pentru 

a se asigura ca aceasta este in conformitate cu regulile de guvernanta corporativa, cu 

cele mai bune practici de pe piata si este aliniata cu strategia PROMATERIS, obiectivele, 

valorile, interesele actionarilor pe termen lung, performanta PROMATERIS, si 

supravegheaza respectarea acestei politicii; 

b) stabileste remuneratia membrilor conducerii executive; 

c) stabileste remuneratia (indemnizatia) membrilor Comitetelor 

consultative/Comisiilor speciale, daca acestea au fost infiintate; 

d) tabileste programele de acordare a op1iunilor de cumparare de actiuni si/sau a 

actiunilor, de participare directa si detinere de actiuni emise de PROMATERIS 

("Employee Ownership Programme"/"Employee Direct Purchase Programme"), 

optiuni de cumparare actiuni emise de PROMATERIS ("Employee Stock Option Plan")  

3.2. Adunarea Generala a Actionarilor ("AGA"): 

a) fixeaza limitele generale ale remuneratiilor si beneficiilor acordate membrilor 

conducerii executive si a celei neexecutive; 

b) stabileste remuneratia membrilor conducerii neexecutive; 



c) decide participarea la profitul PROMATERIS a membrilor conducerii executive si a 

celei neexecutive, stabilind si cota din profitul net afectata in acest scop; La stabilirea 

remuneratiilor si a altor beneficii, AGA, respectiv Consiliul, se asigura ca acestea sunt 

justificate in raport cu indatoririle specifice ale persoanelor respective si cu situatia 

economica a societatii, conform legii.  

4. POLITICA DE REMUNERARE 

4.1. Principiile cheie care stau la baza politicii de remunerare sunt urmatoarele:  

a) competitivitatea pe piata si cele mai bune practici privind remunerarea; 

b) corectitudine in luarea deciziilor privind remunerarea; 

c) plata pentru responsabilitati, competente si pertormanta;  

d) motivare si recompensare cu privire la realizarea contributiei individuale, in 

conformitate cu strategia PROMATERIS, valorile si performanta societatii, pe termen 

scurt si lung; 

e) prevenirea conflictului de interese. 

4.2. Remunerarea membrilor conducerii executive 

(1) Remunerarea membrilor conducerii executive consta intr-o remuneratie fixa lunara, 

determinata pe baza serviciilor prestate si a responsabilitatii pozitiei; 

(2) Conducerea executiva are dreptul de a primi bonus de performanta, determinat prin 

corelatie directa cu raportul total de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta 

(KPI) identificati si cuantificati in conformitate cu clauzele contractului de mandat, 

pentru fiecare an. Aceasta componenta variabila a remuneratiei nu este garantata; 

(3) Conducerea executiva are dreptul de a primi beneficii, care sunt aliniate la 

beneficiile competitive de pe piata locala, pentru roluri cu acelasi nivel de 

responsabilitate; 

(4) In conditiile stabilite de AGA, membrii conducerii executive au dreptul de a participa 

la programe/planuri de tipul: participare directa si detinere de actiuni emise de 

PROMATERIS ("Employee Ownership Programme"/"Employee Direct Purchase 

Programme"), planuri de optiuni de cumparare actiuni emise de PROMATERIS 

("Employee Stock Option Plan"), alte scheme de recompensare; 

(5) In cazul in care Consiliul PROMATERIS decide incetarea anticipata a contractului 

oricarui membru al conducerii executive. care nu este imputabila acestuia, membrul 

respectiv are dreptul sa primeasca o plata compensatorie. Acest lucru nu se aplica in 

caz de conduita necorespunzatoare. 

4.3. Remunerarea membrilor conducerii neexecutive 

(1) Remunerarea membrilor Consiliului consta intr-o indemnizatie fixa lunara in limitele 

generale aprobate de AGA;  

(2) In raport cu functia indeplinita in cadrul Consiliului, membrii acestuia pot primi o 

indemnizatie suplimentara in conditiile stabilite prin hotarare a Consiliului, in limitele 

generale aprobate de AGA; 



(3) Membrii Consiliului care desfasoara activitati in cadrul unor Comitete consultative / 

Comisii speciale / Grupuri de lucru au dreptul la o indemnizatie suplimentara in 

conditiile stabilite prin hotarare a Consiliului, in limitele generale aprobate de AGA. 

(4) Anual, AGA poate decide, pe baza performantelor PROMATERIS, participarea la 

profit a membrilor Consiliului, stabilind si cota din profitul net afectata in acest scop;  

(5) In conditiile stabilite de AGA, membrii conducerii neexecutive au dreptul de a 

participa la programe/planuri de tipul: participare directa prin detinere de actiuni 

emise de PROMATERIS ("Employee Ownership Programme"/"Employee Direct 

Purchase Programme"), planuri de optiuni de cumparare actiuni emise de 

PROMATERIS ("Employee Stock Option Plan"), alte scheme de recompensare. 

(6) In cazul in care AGA decide incetarea anticipata a contractului oricarui membru al 

conducerii neexecutive, care nu este imputabila membrului, acesta are dreptul sa 

primeasca o plata compensatorie. Acest lucru nu se aplica in caz de conduita 

necorespunzatoare. 

4.4. Remunerarea membrilor extemi ai Comisiilor speciale Comisiile speciale cuprind i 

membri externi, care nu fac parte din structura de conducere a PROMATERIS. Acestia ' 

sunt remunerati ' cu o indemnizatie · fixa in conditiile· stabilite prin hotarare a 

Consiliului.  

5. DISPOZITII FINALE 

(1) PROMATERIS pune la dispozitia publicului, pe site-ul sau, elementele cheie ale 

politicii de remunerare. 

(2) Prezenta politica va intra in vigoare dupa aprobarea sa de catre Consiliul 

PROMATERIS si poate fi modificata in orice moment printr-o decizie a acestuia. 

 


