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Proces-verbal
al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor VES S.A.
din data de 28.09.2009
Acţionarii VES S.A. Sighişoara (“Societatea”) au ţinut Adunarea Generală Ordinară (“Adunarea”),
în conformitate cu prevederile legale şi statutare.
Adunarea a avut loc la data de 28 septembrie 2009, începând cu ora 13:00 p.m., la sediul Societăţii,
Sighişoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureş - 545400, România.
Acţionarii Societăţii au fost prezenţi personal sa u prin reprezentant, în baza procurilor speciale
depuse în mod legal şi statutar la sediul Societăţii, conform proces ului verbal de prezenţă;
Dl. Alexandru Fărcaş, în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie, deschide Adunarea
şi solicită Adunării propuneri pentru alegerea Preşedintelui şi Secretarului de Şedinţă.
Dl. Stupariu Călin propune Adunării să numească următoarele persoane ca Preşedinte si Secretar i ai
Adunării:
(i)
Dl. Alexandru Fărcaş – Preşedinte;
(ii)
Dl. Liviu Constantin – Secretar;
(iii)
D-na Toda Monica – Secretar.
Nu mai există alte propuneri.
Dl. Alexandru Fărcaş supune la vot propunerile domnului Stupariu Călin
Se aprobă în unanimitate preşedintele şi secretariatul Adunării.
În consecinţă dl. Alexandru Fărcaş este numit Preşedinte, iar dl. Liviu Constantin si d-na Toda
Monica Secretari.
Secretariatul Adunării verifică lista acţi onarilor prezenţi/reprezentaţi şi verifică numărul de acţiuni
deţinute de fiecare acţionar.
Preşedintele Adunării desemnează secretari atul tehnic dintre angajaţii societăţii:
- cj. Gaita Maria Lavinia
- ing. Adam Marius
- ing. Cherecheş Adrian
Convocarea, cuprinzând ordinea de zi a Adunării, a fost făcută de Consiliul de Administraţie al
Societăţii, prin preşedinte, Alexandru Fărcaş şi a fost publicată în Monitorul O ficial, Partea IV, nr.
4442/19.08.2009, în ziarul „Cuvântul Liber” din data de 21.08.2009 şi pe site-ul Societăţii
www.ves.ro. Informarea cu privire la convocarea Adunării, a fost transmisă spre publicare în
buletinul electronic CNVM în data de 19.08.2009 şi Bursa de Valori Bucureşti (BVB) la data de
19.08.2009
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Convocarea incluzând propunerile de completare făcute de acţionarii W.B.S. ROMANIA S.A. şi dl.
Ioan Ciotlos, a fost făcută de Consiliul de Administraţie al Societăţii, prin preşedinte, Alexandru
Fărcaş şi a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea IV, nr. 4907/15.09.2009, în ziarul „Cuvântul
Liber” din data de 16.09.2009 şi pe site-ul Societăţii www.ves.ro. Informarea cu privire la
convocarea Adunării, a fost transmisă spre publicare în buletinul e lectronic CNVM în data de
15.09.2009 şi Bursa de Valori Bucureşti (BVB) la data de 15.09.2009
Având în vedere cele de mai sus, se constată că Adunarea a fost convocată conform prevederilor
Legii Societăţilor Comerciale nr. 31/1990, republicată, şi altor p revederi legale aplicabile.
Conform listei de prezenţă a acţionarilor şi reprezentanţilor, care a fost semnată de fiecare acţionar
participant la Adunare în nume personal sau prin mandatar, din totalul capitalului social de
9.331.200 lei, respectiv 93.312.000 de acţiuni, acţionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin un capital
social de 72.505.137 acţiuni, respectiv 77,70 % din capitalul social al Societăţii.
Ca urmare, Preşedintele constată şi declară că Adunarea a fost convocată în mod valabil şi toate
cerinţele legale şi statutare pentru a dezbate punctele incluse pe ordinea de zi şi pentru a vota şi
aproba în mod valid hotărârile cu privire la acestea sunt îndeplinite.
Pentru validarea deliberărilor Adunării este necesară prezenţa acţionarilor care să de ţină cel puţin o
pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile Adunării se iau cu majoritatea voturilor
exprimate.
Preşedintele declară dezbaterile deschise şi anunţă ordinea de zi, care include următoarele:
1.

Completarea Consiliului de Administ raţie prin alegerea unui nou membru pe postul
devenit vacant.(varianta CA)

2.

Revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administraţie.(varianta WBS)

3.

Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie prin metoda votului cumulativ, în
conformitate cu dispoziţiil e art.235 din Legea 297/2004 si a art.124 -129 din
Regulamentul 1/2006 emis de CNVM.
Adoptarea unei hotărâri cu privire la stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului
de Administraţie, astfel: Indemnizaţia lunară este de 1500 lei, iar indemnizaţia
suplimentară, aşa cum este definita de lege este de maxim 1000 lei.
Stabilirea limitei maxime pentru remuneraţia directorilor la 27.000 lei.
Desemnarea de către Adunare a persoanelor care să încheie şi să semneze contractul
de mandat cu noul membru ales.
Mandatarea d-lui Alexandru Farcas, cu domiciliul în Sancraiu de Mures, str.
Rasaritului, CNP 1740524311256, pentru a îndeplini toate formalităţile pentru
semnarea, înregistrarea şi publicarea hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale a
Acţionarilor.
Aprobarea datei de 14.10.2009, ca dată de identificare şi înregistrare a acţionarilor
asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării Generale, în conformitate
cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piaţa de capital.

4.

5.
6.
7.

8.

Preşedintele declară deschise dezbaterile Adunării cu privire la problemele incluse în ordinea de zi.
Fiecare acţionar prezent la Adunare primeşte buletinele de vot care poartă ştampila Societăţii şi pe
care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi. Precum şi opţiunile „pentru”,
„împotrivă”, „abţinere”
Preşedintele Adunării informează acţionarii despre retragerea candidaturii d -şoarei Florea Adriana,
după încheierea operaţiunii de depunere a candidaturilor.
Se trece la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi, „completarea Consiliului de Administraţie
prin alegerea unui nou membru pe postul devenit vacant.(varianta CA) ”
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Preşedintele supune la vot punctul 1 de pe ordinea de zi.
Secretariatul Adunării numără voturile şi prezintă rezultatul votului : 0,01% voturi pentru, 99,37%
voturi împotrivă şi 0,62% abţineri
În consecinţă cu un procent de 99,37 % voturi împotrivă se respinge propunerea privind
„completarea Consiliului de Administraţie prin alegerea unui nou membru pe postul devenit
vacant.(varianta CA)”
Se trece la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi, „revocarea tuturor membrilor Consiliului de
Administraţie.(varianta WBS) ”
Preşedintele supune la vot punctul 2 de pe ordinea de zi.
Secretariatul Adunării numără voturile şi prezintă rezultatul votului: 71,06% voturi pentru, 0,0%
voturi împotrivă şi 28,94% abţineri
În consecinţă cu un procent de 71,06 % voturi pentru se aprobă „revocarea tuturor membrilor
Consiliului de Administraţie.(varianta WBS) ”
Se abţin de la vot membrii Consiliului de Administraţie.
Se trece la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi: „alegerea membrilor Consiliului de
Administraţie prin metoda votului cumulativ, în conformitate cu dispoziţiile art.235 din Legea
297/2004 si a art.124-129 din Regulamentul 1/2006 emis de CNVM. ”
Preşedintele prezintă acţionarilor modul de desfăşurare a alegerilor.
Conform Actului Constitutiv va trebui să alegem un consiliu din 7 membri. La solicitarea unui
acţionar semnificativ pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie se impune metoda
votului cumulativ. Pe lis tă au fost depuse 8 candidaturi, din care o candidatura a fost retrasă.
Fiecare acţionar are un număr de drepturi de vot egale cu numărul de acţiuni înmulţite cu 7
(numărul de membri care trebuie aleşi). Acţionarul va distribui aceste drepturi de vot unui singur
candidat sau mai multor candidaţi, fără însă a depăşi numărul total de drepturi de vot .
Preşedintele supune la vot punctul 3 de pe ordinea de zi.
Secretariatul Adunării numără voturile şi prezintă rezultatul votului
1. Velcherean Gheorghe : 17,95% voturi pentru
2. Păduraru Vasile : 16,04% voturi pentru
3. Fărcaş Alexandru : 13,88% voturi pentru
4. Bucur Idifta : 13,67% voturi pentru
5. Nisipaşu Ionuţ Cosmin : 13,21% voturi pentru
6. Toda Monica Elena : 13,16% voturi pentru
7. Cherecheş Roman Adrian : 12,06% voturi pentru
Un procent de 0,03% buletine de vot au fost anulate.
În consecinţă au fost aleşi membrii în Consiliul de Administraţie următorii candidaţi :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Velcherean Gheorghe
Păduraru Vasile
Fărcaş Alexandru
Bucur Idifta
Nisipaşu Ionuţ Cosmin
Toda Monica Elena
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7. Cherecheş Roman Adrian

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: „adoptarea unei hotărâri cu privire la stabilirea
remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie, astfel: Indemnizaţia lunară este de 1500 lei,
iar indemnizaţia suplimentară, aşa cum este definită de lege este de maxim 1000 lei. ”
Preşedintele supune la vot punctul 4 de pe ordinea de zi.
Secretariatul Adunării numără voturile şi prezintă rezultatul votului : 80,11% voturi pentru, 19,68%
voturi împotrivă şi 0,21% abţineri
În consecinţă cu un procent de 80,11 % voturi pentru se aprobă ca „Indemnizaţia lunară este de
1500 lei, iar indemnizaţia suplimentară, aşa cum este definită de lege este de maxim 1000 lei. ”
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: „stabilirea limitei maxime pentru remuneraţia directorilor
la 27.000 lei.”
Preşedintele supune la vot punctul 5 de pe ordinea de zi.
Secretariatul Adunării numără voturile şi prezintă rezultatul votului : 76,29% voturi pentru, 21,98%
voturi împotrivă şi 1,73% abţineri
În consecinţă cu un procent de 76,29 % voturi pentru se aprobă „stabilirea limitei maxime pentru
remuneraţia directorilor la 27.000 lei. ”
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi: „desemnarea de către AGA a p ersoanelor care să încheie
şi să semneze contractul de administrare cu noii membri aleşi.”
Propunerile sunt : Stupariu Calin –dir. Economic, Muntean Veronica sef RU si Gaita Maria Lavinia
consilier juridic.
Preşedintele supune la vot punctul 5 de pe ordin ea de zi.
Secretariatul Adunării numără voturile şi prezintă rezultatul votului : 100% voturi pentru, 0% voturi
împotrivă şi 0% abţineri
În consecinţă cu un procent de 100 % voturi pentru se aprobă ca dl. Stupariu Calin –dir.
Economic, d-na Muntean Veronica sef RU si d-na Gaita Maria Lavinia consilier juridic să încheie
şi să semneze contractul de administrare cu noii membri aleşi.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi: „mandatarea d-lui Alexandru Farcas, cu domiciliul în
Sancraiu de Mures, str. Ras aritului, CNP 1740524311256, pentru a îndeplini toate formalităţile
pentru semnarea, înregistrarea şi publicarea hotărârilor luate în cadrul Adunării. ”
Preşedintele supune la vot punctul 7 de pe ordinea de zi.
Secretariatul Adunării numără voturile şi pr ezintă rezultatul votului : 100% voturi pentru, 0% voturi
împotrivă şi 0% abţineri
În consecinţă cu un procent de 100 % voturi pentru se aprobă mandatarea d-lui Alexandru
Farcas, cu domiciliul în Sancraiu de Mures, str. Rasaritului, CNP 1740524311256, pent ru a
îndeplini toate formalităţile pentru semnarea, înregistrarea şi publicarea hotărârilor luate în
cadrul Adunării.
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Se trece punctul privind : aprobarea datei de 14.10.2009, ca dată de identificare şi înregistrare a
acţionarilor asupra cărora se vor răs frânge efectele hotărârilor Adunării Generale, în conformitate
cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piaţa de capital.
Preşedintele supune la vot
Secretariatul Adunării numără voturile şi prezintă rezultatul votului :100% voturi pentru, 0% voturi
împotrivă şi 0% abţineri
În consecinţă cu un procent de 100 % voturi pentru se aprobă „data de 14.10.2009, ca dată de
identificare şi înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării
Generale, în conformita te cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piaţa de capital. ”
Preşedintele propune Adunării să împuternicească secretariatul pentru întocmirea documentelor şi
prezentarea lor la BVB, CNVM şi ORC Mureş.
Adunarea Generală aprobă în unanimitat e de voturi şi împuterniceşte secretariatul să întocmescă
documentele Adunării şi prezentarea lor la BVB, CNVM şi ORC Mureş
Ordinea de zi este epuizată
Preşedintele Adunării mulţumeşte tuturor celor prezenţi la Adunare pentru participare şi declară
şedinţa închisă.
Toate cele de mai sus au fost incluse în Procesul Verbal prezent, care a fost semnat de Preşedinte şi
de Secretarul Adunării in 2 exemplare originale.
Procesul verbal are următoarele anexe:
Anexa 1 Procesul verbal de prezenţă;
Anexa 2 Actele de convocare;
Semnat la data de 28/09/2009

________________
Dl. Alexandru Fărcaş
Preşedinte Adunare

________________
Dl. Liviu Constantin
Secretar Adunare

_______________________
D-na Toda Monica
Secretar Adunare

5

