
 

HOTARAREA  NR. ........../............... 

 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR 

SOCIETATII LACTATE NATURA S.A. TARGOVISTE 

INTRUNITA IN DATA DE 21.04.2022 

 

 

     Adunarea Generala Ordinara  a Actionarilor LACTATE NATURA SA, intrunita in sedinta din 

data de 21.04.2022, ora 11:00 in baza prerogativelor conferite de Legea nr.24/2017 Republicata, 

Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv, in prezenta 

actionarilor societatii detinand …....... actiuni, care reprezinta ….........% din capitalul social total,  
 

HOTARASTE: 

 

 Art. 1 Cu …........voturi « pentru », reprezentand …...........% din capitalul social prezent si 
reprezentat, …....... voturi « impotriva » reprezentand …........ % din capitalul social prezent si 

reprezentat si cu …....... voturi « abtinere » reprezentand …........ % din capitalul social prezent si 
reprezentat, se aprobă/nu se aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul 
financiar al anului 2021, pe baza Rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și de 
către Auditorul Financiar Extern;  
 

 Art. 2.  Cu …........voturi « pentru », reprezentand …...........% din capitalul social prezent si 
reprezentat, …....... voturi « impotriva » reprezentand …........ % din capitalul social prezent si 
reprezentat si cu …....... voturi « abtinere » reprezentand …........ % din capitalul social prezent si 
reprezentat, se aprobă/nu se aprobă descărcarea  de gestiune a administratorilor pentru activitatea 

desfășurată în exercițiul financiar din anul 2021 ; 
 

 Art. 3.  Cu …........voturi « pentru », reprezentand …...........% din capitalul social prezent si 
reprezentat, …....... voturi « impotriva » reprezentand …........ % din capitalul social prezent si 
reprezentat si cu …....... voturi « abtinere » reprezentand …........ % din capitalul social prezent si 
reprezentat, se aprobă/nu se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli  pentru anul 2022 și a 
programului de investiții pentru anul 2022; 
 

 Art. 4.  Cu …........voturi « pentru », reprezentand …...........% din capitalul social prezent si 
reprezentat, …....... voturi « impotriva » reprezentand …........ % din capitalul social prezent si 

reprezentat si cu …....... voturi « abtinere » reprezentand …........ % din capitalul social prezent si 
reprezentat, se aprobă/nu se aprobă remunerația lunara neta cuvenita membrilor Consiliului de 

Administrație în anul 2022, in suma de 1000 lei/luna, până la AGOA de închidere a exercițiului 
financiar al anului 2022 si  a cuantumului pentru asigurarea de raspundere profesionala a 

administratorilor in suma de 5000 euro / an, iar costul acesteia va fi suportat de societate*. 
 

Art. 5.  Cu …........voturi « pentru », reprezentand …...........% din capitalul social prezent si 
reprezentat, …....... voturi « impotriva » reprezentand …........ % din capitalul social prezent si 
reprezentat si cu …....... voturi « abtinere » reprezentand …........ % din capitalul social prezent si 

reprezentat, se aprobă/nu se aprobă raportului anual de remunerare a conducătorilor societății 
pentru exercițiul financiar 2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 107 din                             
Legea 24/2017 (R). 

 

Art. 6.  Cu …........voturi « pentru », reprezentand …...........% din capitalul social prezent si 
reprezentat, …....... voturi « impotriva » reprezentand …........ % din capitalul social prezent si 
reprezentat si cu …....... voturi « abtinere » reprezentand …........ % din capitalul social prezent si 
reprezentat, se aprobă/nu se aprobă numirea Auditorului Financiar COMBINED IDEAS S.R.L. cu 

sediul în București, Sector 1, str. Înfrățirii nr.60, Camera 1, pentru o perioadă de 3 (trei) ani,  pentru 
auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2022, 2023, 2024 și mandatarea Consiliului de 
Administrație pentru aprobarea și încheierea contractului de servicii de audit, cu respectarea tuturor 
prevederilor legale aplicabile acestei activități. 
*conform solicitarii actionarului SIF OLTENIA SA, din data de 23.03.2022. 



 Art. 7.  Cu …........voturi « pentru », reprezentand …...........% din capitalul social prezent si 
reprezentat, …....... voturi « impotriva » reprezentand …........ % din capitalul social prezent si 
reprezentat si cu …....... voturi « abtinere » reprezentand …........ % din capitalul social prezent si 
reprezentat, se aprobă/nu se aprobă întocmirea situațiilor financiare anuale pentru anul 2021, 

conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate 
cu legislația română în vigoare ; 
 

Art. 8.  Cu …........voturi « pentru », reprezentand …...........% din capitalul social prezent si 
reprezentat, …....... voturi « impotriva » reprezentand …........ % din capitalul social prezent si 
reprezentat si cu …....... voturi « abtinere » reprezentand …........ % din capitalul social prezent si 
reprezentat, se aprobă/nu se aprobă data de 10.05.2022 ca data de inregistrare (ex-date 

09.05.2022), in conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se 

răsfrâng efectele hotărârilor adoptate. 
 

 Art. 9.  Cu …........voturi « pentru », reprezentand …...........% din capitalul social prezent si 
reprezentat, …....... voturi « impotriva » reprezentand …........ % din capitalul social prezent si 
reprezentat si cu …....... voturi « abtinere » reprezentand …........ % din capitalul social prezent si 
reprezentat, se aprobă/nu se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al 
societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a 
Acționarilor și orice alte documente conexe. 

 

Art. 10.  Cu …........voturi « pentru », reprezentand …...........% din capitalul social prezent si 
reprezentat, …....... voturi « impotriva » reprezentand …........ % din capitalul social prezent si 

reprezentat si cu …....... voturi « abtinere » reprezentand …........ % din capitalul social prezent si 
reprezentat, se aprobă/nu se aprobă împuternicirea Directorului General al societății, cu 
posibilitatea de substituire, pentru a reprezenta societatea, a semna și pentru a efectua toate actele și 
formalitătile de publicitate, înregistrare, semnatare și implementare a hotărârilor adoptate de 
Adunarea Generală precum si pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la 

autoritătile competente a  hotărârilor adunărilor generale ordinare a acționarilor. 
 

 

  

Președintele 

 Consiliului de Administrație, 
 

Băceanu Constantin Mugurel 
 


