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PROCES VERBAL Nr. 56 /29.04.2014 

 

Încheiat azi, 29.04.2014 la ora 17 20 cu ocazia întrunirii în şedinţă a ADUNĂRII GENERALE 
ORDINARE a ACŢIONARILOR de la S.C." ARMĂTURA "S.A. Cluj-Napoca. 

 
La intrarea în sală se face prezenţa acţionarilor de o comisie formată din 1 (una) persoană: 

BUNEA DIANA FLORENTINA pentru verificarea prezenţei. 
Anterior ţinerii Adunării Generale cu 48 de ore s-au depus două procuri în original din partea 

acţionarilor: Broadhurst Investments Limited înregistrată la sediul societăţii sub nr. 714/09.04.2014 
pentru mandatarul Moise Catalin Teodor în limba română, Tridelta Heal Beteiligungsgesellschaft SA 
înregistrată la sediul societăţii sub nr. 775/17.04.2014 pentru mandatarul DIAB VALERICA în limba 
română şi germană. 

Toate procurile în original s-au reţinut pentru dosarul şedinţei. 
 
Şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor este prezidată de Preşedintele Consiliului de 

Administraţie – dr. Glinzerer Gerhard, care arată că discuţiile din şedinţă vor fi traduse din şi în 
limba engleză de d-na CORNEA ADINA – traducător autorizat de limbă engleză. 

 
În baza prevederilor Art. 9 pct 15 din Actul Constitutiv al societăţii şi a Art 129 din Legea nr. 

31/1990 republicată, Preşedintele şedinţei propune numirea unui secretariat tehnic format din 1 
persoană: Bunea Diana Florentina,pentru verificarea prezenţei şi calcularea voturilor, şi alegerea a 
unui secretar – Gaziuc Todor,pentru întocmirea procesului-verbal al şedinţei. 

 
Se supune la vot propunerea formulată de Preşedintele şedinţei, iar după exprimarea votului 

situaţia este următoarea: 
Voturi exprimate în total – 29.962.256. 
Voturi nule sau anulate - 0 voturi; 
Voturi „ PENTRU” aprobarea propunerii – 19.907.822 voturi, reprezentând 49,76 % din 

totalul capitalului social şi 66,44 % din capitalul social prezent la adunarea generală; 
Voturi „ÎMPOTRIVA” aprobării propunerii – 10.054.434 voturi, reprezentând 25,14 % din 

totalul capitalului social şi 33,56 % din capitalul social prezent la adunarea generală; 
ABŢINERI – 0 voturi; 
Propunerea a fost aprobată cu 19.907.822 voturi, reprezentând 49,76 % din totalul capitalului 

social şi 66,44 % din capitalul social prezent la adunarea generală. 
 
Secretarul şedinţei verifică lista de prezenţă la Adunarea Generală şi formalităţile de 

convocare a şedinţei, şi se constată următoarele: 
 
La examinarea modului de îndeplinire a formalităţilor cerute de lege şi statutul societăţii 

comerciale pentru ţinerea Adunărilor Generale Ordinare a Acţionarilor convocate pentru  data de 
29.04.2014 la sediul S.C." ARMĂTURA "S.A. Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19, jud. Cluj,  în sala de 
şedinţe, s-a constatat că au fost îndeplinite formalităţile legale şi statutare cu privire la convocarea 
Adunărilor Generale Ordinare a Acţionarilor referitoare la termenul de convocare, conţinutul 
convocării şi publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, în ziarul „Bursa” şi în 
ziarul local "Faclia de Cluj", precum şi afişarea convocatorului pe site-ul societăţii. 

Adunarea Generală este la a doua convocare. 
 Verificând listele de prezenţă ale acţionarilor, s-a consemnat următoarea situaţie: 
 
 - sunt prezenţi 5 acţionari persoane fizice care deţin un număr de 2.198.685 acţiuni 
nominative; 
 - un număr de 5 acţionari persoane juridice care deţin un număr de 27.763.571 acţiuni 
nominative şi care sunt reprezentate de reprezentanţii  lor legali; 
 Se constată că sunt prezenţi la această şedinţă un număr de 10 acţionari, care deţin un număr 
de 29.962.256 acţiuni reprezentând  74,90 % din capitalul social al S.C." ARMĂTURA"S.A. Cluj-
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Napoca şi faţă de aceste cifre se vor calcula voturile în Adunarea Generală. 
 
 În această situaţie se constată că sunt îndeplinite condiţiile de cvorum prevăzute de Statutul 
societăţii comerciale referitoare la ţinerea Adunărilor Generale Ordinare a Acţionarilor şi în 
conformitate cu prevederile Statutului se propune desfăşurarea lucrărilor. 
 Secretarul şedinţei, precizează că procura dată de acţionarul Broadhurst Investments Limited 
este dată altui acţionar, ceea ce încalcă prevederile Art.  14 alin. 3 din Regulamentul nr. 6/2009 
publicat în MO nr. 588/2009 şi nu respectă prevederile Art. 6 alin. 1 lit E şi Art. 15 din acelaşi act 
normativ. 
 În aceste condiţii se consideră că procura, dată de acţionar pentru mandatarul său, nu respectă 
prevederile legale imperative ale Regulamentului nr. 6/2009 şi voturile exprimate de acţionar în baza 
acestei procuri se vor considera voturi nule. 
 Reprezentantul acţionarului va participa la Adunarea Generală. 
 Secretarul şedinţei, mai precizează că anterior convocării AGOA, acţionarul Broadhurst 
Investments Limited a formulat un set de întrebări, care au fost comunicate societăţii cu 
nerespectarea termenului stabilit în convocator, iar Consiliul de Administraţie va răspunde la aceste 
întrebări şi atât chestionarul cu întrebări, cât şi răspunsurile se vor afişa pe website-ul societăţii în 
termen de 15 zile de la data Adunării.  

 
Anterior trecerii la discutarea problemelor incluse pe ordinea de zi, d-l Glinzerer Gerhard- 

Preşedintele şedinţei arată că faţă de materialele prezentate în AGOA şi expuse pe site-ul societăţii 
nu s-a primit din partea acţionarilor vreo solicitare de informaţii suplimentare sau întrebări, legate de 
materialele supuse aprobării în AGOA ,cu excepţia celor menţionate de secretarul şedinţei şi cărora li 
se va da un răspuns în termenul legal. 

 
Acţionarul Moise Cătălin-Teodor sesizează sedinţei Adunării Generale că buletinul de vot nu 

cuprinde toate punctele de pe ordinea de zi şi solicită verificarea acestui aspect. 
Se verifică buletinele de vot şi se constată că de pe buletinul de vot lipseşte punctul referitor 

la stabilirea indemnizaţiei administratorilor. 
Pentru a rezolva problema buletinelor de vot se suspendă şedinţa Adunării Generale Ordinare 

la orele 17 50 urmând să fie reluată după corectarea buletinului de vot, dar şi după organizarea 
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. 

Având în vedere că unii acţionari refuză să se facă o nouă prezenţă în Adunarea Generală 
pentru organizarea Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor, Preşedintele şedinţei solicită 
acţionarilor prezenţi să se deplaseze în cea de a doua sală de şedinţe, pentru desfăşurarea lucrărilor 
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. 

 
La orele 19 28 se reiau lucrările Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. 
D-l Moise arată că la ora 18 10 s-a prezentat în sala de şedinţă o persoană care a menţionat că 

este acţionar al societăţii şi că doreşte să participe la AGEA. 
Preşedintele şedinţei arată că AGEA a început la ora 18 27 şi că orice acţionar era liber să se 

prezinte în Adunarea Generală, iar funcţionarii de la poartă au fost înştiinţaţi de faptul că Adunarea 
Generală Extraordinară se desfăşoară în sala de şedinţe de la etajul 1. 

 
Având în vedere că anterior şedinţei nu a fost propusă completarea ordinii de zi,Preşedintele 

şedinţei prezintă Adunării Generale următoarea 
 

ORDINE DE ZI 

 

1. Prezentarea Raportului de gestiune asupra situaţiilor financiare pe anul 2013. 
2. Prezentarea Bilanţului contabil pe anul 2013 a societăţii. 

 3. Prezentarea Raportului Auditorului financiar extern al Societăţii ”Armătura”S.A. asupra 
situaţiilor financiare pe anul 2013. 
 4. Aprobarea Raportului de gestiune, Bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pe 
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anul 2013. Aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie asupra situaţiilor financiare pe anul 
2013 întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si a normelor de aplicare. 
 5. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru anul 2013. 
 6. Prezentarea şi aprobarea Proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 şi 
împuternicirea Consiliului de Administraţie pentru modificarea acestuia în funcţie de evoluţia pieţii. 
 7. Prezentarea şi aprobarea Proiectului programului de investiţii pe anul 2014 şi 
împuternicirea Consiliului de Administraţie de modificarea acestuia în funcţie de posibilităţile 
financiare ale societăţii. 
 8. Revocarea membrilor Consiliului de administraţie. 
 9. Alegerea membrilor Consiliului de administraţie. 

10. Stabilirea şi aprobarea indemnizaţiei pentru administratori. 
 11. Numirea Auditorului financiar extern independent pentru o perioadă de 3 ani pentru 
auditarea situaţiilor financiare pe anii 2014-2016. 

12. Aprobarea mandatării Preşedintelui Consiliului de Administraţie de a semna Hotărârea 
Adunării Generale şi mandatarea d-lui Gaziuc Todor de efectuare a formalităţilor de înregistrare a 
acesteia la ORC Cluj. 
 13. Consiliul de Administraţie propune aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea 
Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ca fiind 19.05.2014.  
 

D-l Moise Cătălin-Teodor, solicită completarea ordinii de zi cu propunerea de promovarea 
unei acţiuni în răspundere a administratorilor. 

Preşedintele şedinţei solicită explicaţii în legătură cu solicitările făcute de acţionari de la 
secretarul şedinţei. 

Secretarul şedinţei arată că propunerea acţionarului Moise Cătălin-Teodor trebuie inclusă pe 
ordinea de zi în cazul în care este formulată de către un acţionar în cadrul şedinţei în care se discută 
situaţiile financiare ale societăţii şi în consecinţă, Adunarea Generală trebuie să voteze declanşarea 
răspunderii administratorilor, iar în cazul în care propunerea este adoptată, administratorii sunt 
decăzuţi de drept din funcţie şi se procedează la alegerea de noi administratori. 

Propunerea de includere pe ordinea de zi a declanşării răspunderii administratorilor nu se 
aprobă de Adunarea Generală ci, în caz de formulare a acestei propuneri, ordinea de zi se 
completează cu acest punct prin efectul legii. 

D-l Moise arată că susţine propunerea formulată şi solicită completarea ordinii de zi cu 
propunerea de promovare a acţiunii în răspundere a administratorilor. 

Având în vedere acest aspect, secretarul şedinţiei propune începerea dezbaterilor cu acest 
punct nou introdus pe ordinea de zi. 

Preşedintele şedinţei solicită secretarului tehnic să distribuie buletinele de vot secret pentru 
votarea propunerii d-lui Moise Cătălin-Teodor de declanşare a răspunderii administratorilor în baza 
listei de prezenţă la Adunarea Generală. 

Votul este secret în conformitate cu prevederile Art. 130 alin. 2 din Legea nr. 31/1990. 
D-l Moise arată că cererea lui a fost de includere pe ordinea de zi a propunerii de promovare 

a unei acţiuni în răspundere a administratorilor şi nu de declanşare a răspunderii administratorilor aşa 
cum este menţionat pe buletinul de vot. 

Preşedintele şedinţei solicită explicaţii în legătură cu solicitarea făcută de acţionar de la 
secretarul şedinţei. 

Secretarul şedinţei arată că la Art. 130 alin. 2 se face referire la luarea unei hotărâri 
referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, ori menţionarea pe buletinul de vot a 
propunerii de declanşare a răspunderii administratorilor are acelaşi efect ca şi promovarea unei 
acţiuni în răspundere a administratorilor, iar în aceste condiţii pe buletinul de vot s-a menţionat 
corect solicitarea acţionarului. 

Preşedinţele şedinţei solicită acţionarilor să-şi exprime votul secret ca urmare a distribuirii 
buletinelor de vot. 

Secretarul tehnic al şedinţei colectează buletinele de vot în urna specială pentru votul secret şi 
procedează la numărarea voturilor înpreună cu secretarul sedinţei, întocmindu-se un proces verbal de 
predare a buletinelor de vot şi de numărare a acestora. 
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După exprimarea votului secret se constată următoarea situaţie: 
Voturi prezente sau reprezentate în AGOA - 29.962.256. 
Voturi exprimate în total – 19.907.822. 
Voturi neexprimate – 10.054.434, 
Voturi nule – 0 voturi; 
Voturi „ÎMPOTRIVA” aprobării propunerii – 19.907.822 reprezentând 49,76 % din totalul 

capitalului social şi 66,44 % din capitalul social prezent la adunarea generală; 
Voturi „PENTRU” aprobarea propunerii – 0 voturi; 
ABŢINERI – 0 voturi; 
Propunerea a fost respinsă cu 19.907.822 voturi, reprezentând 49,76 % din totalul capitalului 

social şi 66,44 % din capitalul social prezent la adunarea generală. 
Cu ocazia exprimării votului la punctul solicitat de a fi introdus pe ordinea de zi a şedinţei 

AGOA, mai mulţi acţionari au tulburat liniştea în sala de şedinţă, motiv pentru care secretarul 
şedinşţei a apelat 112, pentru a apela la organele de poliţie, pentru asigurarea ordinii publice. 

 
 
Se trece la dezbaterea problemelor cuprinse pe ordinea de zi în următoarea succesiune: 
 
1. D-l Glinzerer Gerhard solicită d-lui Gaziuc Todor să prezinte primele două puncte de pe 

ordinea de zi referitoare la Raportul de gestiune al Consiliului de Administraţie împreună cu raportul 
administratorilor întocmit în baza prevederilor Legii nr. 297/2005 şi Bilanţul contabil cu contul de 
profit şi pierdere al societăţii comerciale pe anul 2013, arătând că de la acţionari nu s-au primit 
întrebări referitor la materiale care urmează să se prezinte în Adunarea Generală. 

D-l Gaziuc Todor prezintă pe scurt Raportul de gestiune al Consiliului de Administraţie 
împreună cu raportul administratorilor întocmit în baza prevederilor Legii nr. 297/2005 şi Bilanţul 
contabil cu contul de profit şi pierdere al societăţii pe anul 2013. 

Cu ocazia prezentării Raportului, d-l Gaziuc a fost de mai multe ori întrerupt. 
După prezentarea raporturilor şi a Bilanţului contabil a sosit un echpaj de poliţie care a 

identificat pe sesizator şi persoanele care tulburau liniştea şi solemnitatea şedinţei, dar nu au aplicat 
nici o măsură. 

În urma acestor verificări s-a constat că în sala de şedinţă este prezent un acţionar care nu a 
dorit să se înscrie pe lista de prezenţă la intrarea în sală, dar şi faptul că reprezentantul acţionarului 
FDI Activ /Swise Asset Management a părăsit sedinţa Adunării. 

Faţă de aceste aspecte şi a faptului că prezenţa la şedinţă a fost făcută la deschiderea şedinţei, 
voturile acţionarului lipsă vor fi cuantificate ca şi voturi nule neexprimate, iar acţionarul care nu a 
fost menţionat pe lista de prezenţă va fi lăsat să participe le şedinţă fără a avea dreptul de vot în 
Adunarea Generală, având în vedere că a refuzat să se identifice la intrarea în sala de şedinţă anterior 
întrării în sală.  

 
D-l Moise arată că ar dori unele explicaţii şi ar avea câteva întrebări către Consiliul de 

Administraţie. 
Preşedintele şedinţei solicită explicaţii secretarului şedinţei în legătură cu solicitarea făcută de  

acţionar, iar după deliberare i se permite acţionarului să pună intrebări la care va primi răspuns după 
şedinţă. 

D-l Moise întreabă care este prevederea legală care obligă pe acţionari să trimită întrebările 
către Consiliul de Administraţie cu cel puţin 28 de ore anterior Adunării Generale şi care este părerea 
administratorilor faţă de Raportul auditorului. 

Preşedintelel şedinţei atară că toate aspecte legate de organizarea Adunărilor Generale sunt 
reglementate de Regulamentul nr. 6/2009, iar Raportul auditorului nu poate fi comentat de 
administratori ci luat la cunoştinţă şi să se încerce a lua măsuri de punere în aplicare sau de înlăturare 
a problemelor. 

 
2. Preşedintele şedinţei solicită auditorului financiar să prezinte un  raport asupra situaţiilor 

financiare ale societăţii pentru anul 2013.  
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Reprezentantul Auditorul financiar  - D-l Bichescu Andrei arată că faţă de materialul 
prezentat în AGOA şi expus pe site-ul societăţii nu s-a primit din partea acţionarilor vreo solicitare 
de informaţii suplimentare sau întrebări şi nici nu s-au solicitat rapoarte suplimentare din partea 
acţionarilor şi dă citire raportului de audit al situaţiilor financiar ale societăţii comerciale. 

D-l Bajuţ, reprezentantul acţionarului Swiss Capital S.A. arată că doreşte să adreseze două 
întrebări reprezentantului auditorului financiar. 

De ce opinia auditorului nu este cu rezervă, atâta timp cât s-a făcut referire la faptul că nu s-a 
întocmit dosarul preţurilor de transfer, care este obligatoriu? 

Cine este responsabilul de pierderile înregisatrate de societate ? 
Reprezentantul auditorului arată că dosarul preţurilor de transfer nu este obligatoriu, ci este 

recomandabil să se întocmescă şi acest fapt a menţionat în raportul său, iar în ceea ce privesc 
pierderile, acestea sunt ca efect a unor operaţiuni de înregistrare greşită în contabilitate a unor situaţii 
încă din perioada anilor 2000-2006. 

Adunarea Generală ia act de raportul prezentat. 
 
3. D-l Glinzerer Gerhard supune spre aprobare raportul întocmit în baza prevederilor Legii nr. 

297/2005 asupra situaţiilor financiare pe anul 2013. 
După exprimarea votului se constată următoarea situaţie: 
Voturi prezente sau reprezentate în AGOA - 29.962.256. 
Voturi exprimate în total – 27.745.381; 
Voturi neexprimate – 2.216.875; 
Voturi nule – 2.730.881; 
Voturi „PENTRU” aprobarea propunerii– 19.900.770 reprezentând 49,75 % din totalul 

capitalului social şi 66,42 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
Voturi „ÎMPOTRIVA” aprobării propunerii – 5.106.678 reprezentând 12,77% din totalul 

capitalului social şi 17,04 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
ABŢINERI – 7052 voturi; 
Propunerea a fost aprobată cu 19.900.770 voturi, reprezentând 49,75 % din totalul capitalului 

social şi 66,42 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală. 
 
Reprezentantul legal a acţionarului Swiss Capital S.A., acţionarii Moise Catalin Teodor şi 

Andrici Adrian solicită menţionarea în procesul-verbal al şedinţei al votului împotriva exprimat în 
conformitate cu prevederile Art. 132 din Legea nr. 31/1990. 

 
4. D-l Glinzerer Gerhard supune spre aprobare Raportul de gestiune al Cosiliului de 

Administraţie referitor la situaţiile financiare pe anul 2013. 
 
După exprimarea votului se constată următoarea situaţie: 
Voturi prezente sau reprezentate în AGOA - 29.962.256. 
Voturi exprimate în total – 27.745.381; 
Voturi neexprimate – 2.216.875; 
Voturi nule – 2.730.881; 
Voturi „PENTRU” aprobarea propunerii– 19.900.770 reprezentând 49,75 % din totalul 

capitalului social şi 66,42 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
Voturi „ÎMPOTRIVA” aprobării propunerii – 5.106.678 reprezentând 12,77% din totalul 

capitalului social şi 17,04 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
ABŢINERI – 7052 voturi; 
Propunerea a fost aprobată cu 19.900.770 voturi, reprezentând 49,75 % din totalul capitalului 

social şi 66,42 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală. 
 
Reprezentantul legal a acţionarului Swiss Capital S.A., acţionarii Moise Catalin Teodor şi 

Andrici Adrian solicită menţionarea în procesul-verbal al şedinţei al votului împotriva exprimat în 
conformitate cu prevederile Art. 132 din Legea nr. 31/1990. 
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5. D-l Glinzerer Gerhard supune spre aprobare Bilanţul contabil cu contul de profit şi 
pierdere a societăţii comerciale pe anul 2013. 

 
După exprimarea votului se constată următoarea situaţie: 
Voturi prezente sau reprezentate în AGOA - 29.962.256. 
Voturi exprimate în total – 27.745.381; 
Voturi neexprimate – 2.216.875; 
Voturi nule – 2.730.881; 
Voturi „PENTRU” aprobarea propunerii– 19.900.770 reprezentând 49,75 % din totalul 

capitalului social şi 66,42 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
Voturi „ÎMPOTRIVA” aprobării propunerii – 5.106.678 reprezentând 12,77% din totalul 

capitalului social şi 17,04 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
ABŢINERI – 7052 voturi; 
Propunerea a fost aprobată cu 19.900.770 voturi, reprezentând 49,75 % din totalul capitalului 

social şi 66,42 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală. 
 
Reprezentantul legal a acţionarului Swiss Capital S.A., acţionarii Moise Catalin Teodor şi 

Andrici Adrian solicită menţionarea în procesul-verbal al şedinţei al votului împotriva exprimat în 
conformitate cu prevederile Art. 132 din Legea nr. 31/1990. 

 
6. D-l Glinzerer Gerhard prezintă propunerea din partea Cosiliului de Amdinistraţie de 

descărcare de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar al anului 2013. 
 
După exprimarea votului se constată următoarea situaţie: 
Voturi prezente sau reprezentate în AGOA - 29.962.256. 
Voturi exprimate în total – 27.745.381; 
Voturi neexprimate – 2.216.875; 
Voturi nule – 2.730.881; 
Voturi „PENTRU” aprobarea propunerii– 19.900.770 reprezentând 49,75 % din totalul 

capitalului social şi 66,42 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
Voturi „ÎMPOTRIVA” aprobării propunerii – 5.106.678 reprezentând 12,77% din totalul 

capitalului social şi 17,04 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
ABŢINERI – 7052 voturi; 
Propunerea a fost aprobată cu 19.900.770 voturi, reprezentând 49,75 % din totalul capitalului 

social şi 66,42 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală. 
 
Reprezentantul legal a acţionarului Swiss Capital S.A., acţionarii Danilă Corina-Mihaela, 

Moise Catalin Teodor şi Andrici Adrian solicită menţionarea în procesul-verbal al şedinţei al votului 
împotriva exprimat în conformitate cu prevederile Art. 132 din Legea nr. 31/1990. 

 
7. D-l Glinzerer Gerhard solicită d-lui Gaziuc Todor să prezinte Adunării Generale Proiectul 

de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2014. 
 
D-l Gaziuc Todor prezintă pe scurt Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 şi 

arată că acesta se bazează în principal pe contractele comerciale pe care societatea le are în derulare, 
pe altele care au fost deja încheiate şi urmează să se înceapă executarea acestora şi unele proiecte de 
contracte care sunt în faza de negociere, arătând totodată că, faţă de situaţia prezentată şi luată în 
calcul la elaborarea Proiectului de buget, în prezent aceasta este puţin diferită şi crede că s-ar putea 
îmbunătăţi substanţial, având în vedere că la acea dată nu erau în proiect semnarea unor contracte de 
livrare de produse cu societăţi importante din domeniul instalaţiilor.  

Mai arată că la data prezentării proiectului în Adunarea Generală a Acţionarilor situaţia este 
puţin schimbată, faţă de  cifra de afaceri prognozată pe Trimestrul I, s-a realizat cu cu ceva mai 
puţin, dar se speră în următorul trimestru recuperarea acestor diferenţe în minus. 
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D-l Glinzerer Gerhard supune spre aprobare Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 şi 
propunerea de împuternicire a Consiliului de Administraţie pentru modificarea acestuia în funcţie de 
evoluţia pieţei. 

 
 
După exprimarea votului se constată următoarea situaţie: 
Voturi prezente sau reprezentate în AGOA - 29.962.256. 
Voturi exprimate în total – 27.745.381; 
Voturi neexprimate – 2.216.875; 
Voturi nule – 2.730.881; 
Voturi „PENTRU” aprobarea propunerii– 19.907.822 reprezentând 49,76 % din totalul 

capitalului social şi 66,44 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
Voturi „ÎMPOTRIVA” aprobării propunerii – 5.106.678 reprezentând 12,77% din totalul 

capitalului social şi 17,04 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
ABŢINERI – 0 voturi; 
Propunerea a fost aprobată cu 19.907.822 voturi, reprezentând 49,76 % din totalul capitalului 

social şi 66,44 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală. 
 
Reprezentantul legal a acţionarului Swiss Capital S.A., acţionarii Danilă Corina-Mihaela, 

Moise Catalin Teodor şi Andrici Adrian solicită menţionarea în procesul-verbal al şedinţei al votului 
împotriva exprimat în conformitate cu prevederile Art. 132 din Legea nr. 31/1990. 

 
 8. D-l Glinzerer Gerhard solicită d-lui Gaziuc Todor să prezinte Adunării Generale proiectul 
Programului de investiţii pe anul 2014 şi solicită împuternicirea Consiliului de Administraţie de a 
modifica acest program în funcţie de situaţia finaciară a societăţii. 
 
 D-l Gaziuc Todor prezintă pe scurt proiectul Programului de investiţii pe anul 2014, care 
cuprinde 12 poziţii ,cu o valoare estimată de 402.895 EURO. Programul de investiţii este axat pe 
proiecte de reducere a costurilor, mărirea productivităţii muncii şi reducerea rebutului. 
 

D-l Glinzerer Gerhard supune spre aprobare proiectul Programului de investiţii pe anul 2014 
şi împuternicirea Consiliului de Administraţie pentru modificarea acestuia în funcţie de situaţia 
finaciară a societăţii. 

 
După exprimarea votului se constată următoarea situaţie: 
Voturi prezente sau reprezentate în AGOA - 29.962.256. 
Voturi exprimate în total – 27.745.381; 
Voturi neexprimate – 2.216.875; 
Voturi nule – 2.730.881; 
Voturi „PENTRU” aprobarea propunerii– 13.197.352 reprezentând 32,99 % din totalul 

capitalului social şi 44,05 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
Voturi „ÎMPOTRIVA” aprobării propunerii – 5.106.678 reprezentând 12,77% din totalul 

capitalului social şi 17,04 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
ABŢINERI – 6.703.418 voturi reprezentând reprezentând 16,76 % din totalul capitalului 

social şi 22,37 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
Propunerea a fost respinsă, neîntrunind peste 50%+1din capitalul social prezent la Adunarea 

Generală. 
 
 
9. D-l Glinzerer Gerhard solicită secretariatului tehnic să distribuie buletinele de vot, pentru 

votul secret, pentru următoarele două puncte de pe ordinea de zi şi arată că pentru fiecare punct 
există un buletin de vot separat. 

Totodată solicită secretarului şedinţei să dea explicaţii referitoare la modul de exprimare a 
votului, în sensul modului de menţionare pe buletinele de vot a votului acţionarilor. 
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Secretarul sedinţei face o informare referitor la modul de exprimare a votului prin 
completarea buletinelor de vot. 

Secretarul tehnic al şedinţei înmânează celor prezenţi în Adunarea Generală buletinele de vot 
pentru votul secret referitor la revocarea membrilor Consiliului de Administraţie pe baza listei de 
prezenţă la AGOA. 

Având în vedere că s-au dat toate instrucţiunile şi s-au distribuit buletinele de vot, se trece la 
exprimarea votului pentru propunerea de revocare a Consiliului de Administraţie. 

 
Preşedinţele şedinţei solicită acţionarilor să-şi exprime votul secret ca urmare a distribuirii 

buletinelor de vot. 
Secretarul tehnic al şedinţei colectează buletinele de vot în urna specială pentru votul secret şi 

priocedează la numărarea voturilor înpreună cu secretarul sedinţei, întocmindu-se un proces verbal 
de predare a buletinelor de vot şi de numărare a acestora. 

Voturi prezente sau reprezentate în AGOA - 29.962.256. 
Voturi exprimate în total – 27.745.381; 
Voturi neexprimate – 2.289.591; 
Voturi nule – 2.730.881; 
Voturi „PENTRU” aprobarea propunerii– 19.907.822 reprezentând 49,76 % din totalul 

capitalului social şi 66,44 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
Voturi „ÎMPOTRIVA” aprobării propunerii – 5.033.962 reprezentând 12,58% din totalul 

capitalului social şi 16,80 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
ABŢINERI – 0 voturi; 
Propunerea a fost aprobată cu 19.907.822 voturi, reprezentând 49,76 % din totalul capitalului 

social şi 66,44 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală. 
 
10. D-l Glinzerer Gerhard solicită trecerea la vot pentru următorul punct de pe ordinea de zi, 

alegerea Consiliului de Administraţie 
Secretarul şedinţei arată că pentru Consiliul de Amdinistraţiue a mai fost propus un candidat 

din partea Swiss Capital S.A. în persoana D-lui Blajuţ Ionel Olimpiu şi solicitarea de exercitare a 
votului prin metoda votului cumulativ. 

Conform convocatorului publicat aceasta candidatură trebuia înanintată până la data de 
09.04.2014 ,dar a fost trimisă către societate doar în data de 17.04.2014. 

În aceste condiţii propune Adunării Generale să voteze includerea pe lista candidaţilor şi a 
domnului Blajuţ. 

Preşedintele şedinţei supune la vot propunerea înaintană de secretarul şedinţei pentru 
includerea pe lista candidaţilor în Consiliu de Administraţie a d-lui Blajuţ Ionel Olimpiu. 

După exprimarea votului se constată următoarea situaţie: 
Voturi prezente sau reprezentate în AGOA - 29.962.256. 
Voturi exprimate în total – 25.014.500; 
Voturi neexprimate – 4.947.756; 
Voturi „PENTRU” aprobarea propunerii– 5.106.678 reprezentând 12,77% din totalul 

capitalului social şi 17,04 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
Voturi „ÎMPOTRIVA” aprobării propunerii – 13.204.404 reprezentând 33,01 % din totalul 

capitalului social şi 44,07 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
ABŢINERI – 6.703.418 voturi reprezentând reprezentând 16,76 % din totalul capitalului 

social şi 22,37 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
Propunerea a fost respinsă, neîntrunind peste 50%+1din capitalul social prezent la aAdunarea 

Generală. 
 
D-l Glinzerer Gerhard solicită secretariatului tehnic să distribuie buletinele de vot pentru 

votul secret pentru alegerea administratorilor, în care sunt înscrişi doar membrii Consiliului de 
Administraţie care au fost revocaţi şi care  se înscriu de drept pe listă după cum urmează:  

GLINZERER GERHARD, cetăţean austriac, născut la data de 05.07.1954, în loc. Aflenz, 
Austria, domiciliat în Austria, Viena, identificat prin Paşaport seria J nr. 0448944 eliberat de 
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autorităţile competente din Austria – este PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL al HERZ 
ARMATUREN VIENA;   

- PETER UJVARI, cetăţean maghiar, născut la data de 17.01.1987 în Austria, loc. Viena, 
domiciliat în Viena 1230, Richard Straus Strasse nr 22, identificat prin CI 623692JA/09.08.2008 
eliberată de „Okmányiroda Pannonhalma” – este consilier al PRESEDINTELUI la HERZ 
ARMATUREN VIENA;   

- STEINER JOHANN, cetăţean austriac, născut la data de 10.06.1960, în loc. Kittsee, 
Austria, domiciliat în Austria, Viena,  identificat prin Paşaport nr. E 01501650 eliberat de 
Autorităţile competente din Austria la data de 09.12.1998 – este Director Tehnic în cadrul HERZ 
ARMATUREN VIENA; 

- SIMMEL WALTER, cetăţean austriac, născut la data de 11.05.1962 în Viena, cu domiciliul 
în, Austria, Viena, identificat prin Paşaport nr. L 0590273 eliberat de Autorităţile competente din 
Austria la data de 25.08.2005 – este Director Producţie  în cadrul HERZ ARMATUREN VIENA; 

 -GAZIUC TODOR, cetăţean român, născut la data de 20.02.1972, în loc. Voloca, Ucraina, 
domiciliat în Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romania, identificat prin CI seria KX nr. 945290/20.02.2013, 
eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca,  CNP 1720220120676 - AVOCAT. 

 
Se solicită informaţii de la reprezentantul acţionarului Swiss Capital S.A. dacă se mai 

menţine solicitarea de vot cumulativ. 
Reprezentatul acţionarului menţionează că nu mai insistă pe votul cumulativ. 
Preşedintele şedinţei solicită secretarului şedinţei să dea explicaţii referitoare la modul de 

exprimare a votului, în sensul modului de menţionare pe buletinele de vot a votului acţionarilor. 
Secretarul sedinţei face o informare referitor la modul de exprimare a votului prin 

completarea buletinelor de vot. 
Secretarul tehnic al şedinţei înmânează celor prezenţi în Adunarea Generală buletinele de vot 

pentru votul secret referitor la alegerea membrilor Consiliului de Administraţie pe baza listei de 
prezenţă la AGOA. 

Având în vedere că s-au dat toate instrucţiunile şi s-au distribuit buletinele de vot, se trece la 
exprimarea votului pentru propunerea de revocare a Consiliului de Administraţie. 

 
Preşedinţele şedinţei solicită acţionarilor să-şi exprime votul secret ca urmare a distribuirii 

buletinelor de vot. 
Secretarul tehnic al şedinţei colectează buletinele de vot în urna specială pentru votul secret şi 

priocedează la numărarea voturilor înpreună cu secretarul sedinţei, întocmindu-se un proces verbal 
de predare a buletinelor de vot şi de numărare a acestora. 

Voturi prezente sau reprezentate în AGOA - 29.962.256. 
Voturi exprimate în total – 27.745.381; 
Voturi neexprimate – 2.217.076; 
Voturi nule – 2.730.881; 
Voturi „PENTRU” aprobarea propunerii– 19.907.822 reprezentând 49,76 % din totalul 

capitalului social şi 66,44 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
Voturi „ÎMPOTRIVA” aprobării propunerii – 5.106.477 reprezentând 12,58% din totalul 

capitalului social şi 16,80 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
ABŢINERI – 0 voturi; 
Propunerea a fost aprobată cu 19.907.822 voturi, reprezentând 49,76 % din totalul capitalului 

social şi 66,44 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală. 
  
  
11. D-l Glinzerer Gerhard prezintă o propunere din partea Consiliului de Administraţie de 

stabilire a unei indemnizaţii modice de administrator de 100 euro/lună în sumă brută. 
D-l Glinzerer Gerhard supune spre aprobare propunerea de indemnizaţie. 
 
După exprimarea votului se constată următoarea situaţie: 
Voturi prezente sau reprezentate în AGOA - 29.962.256. 
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Voturi exprimate în total – 27.745.381; 
Voturi neexprimate – 2.216.875; 
Voturi nule – 2.730.881; 
Voturi „PENTRU” aprobarea propunerii– 13.204.404 reprezentând 33,01 % din totalul 

capitalului social şi 44,07 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
Voturi „ÎMPOTRIVA” aprobării propunerii – 5.106.678 reprezentând 12,77% din totalul 

capitalului social şi 17,04 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
ABŢINERI – 6.703.418 voturi reprezentând reprezentând 16,76 % din totalul capitalului 

social şi 22,37 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
Propunerea a fost respinsă, neîntrunind peste 50%+1din capitalul social prezent la Adunarea 

Generală. 
 
12. D-l Glinzerer Gerhard prezintă o propunere din partea Consiliului de Administraţie de 

numire a auditorului financiar extern independent, pentru o perioadă de 3 ani, pentru auditarea 
situaţiilor financiare pe anii 2014-2016 a S.C. JP AUDITORS & ADVISORS S.R.L. Cluj-Napoca, 
având în vedere că mandatul auditorului a încetat. 

D-l Gaziuc Todor mai arată că pe adresa societăţii a mai venit o propunere din aprtea unei 
societăţi de audit de prestare de servicii, dar Consiliul de Administraţie nu a dat curs propunerii, 
având în vedere că din informaţiile furnizate de candidat, a efectuat audituri doar la câteva societăţi 
cu răspundere limitată şi nu are experienţa necesară pentru a audita situaţiile financiare a unei 
societăţi pe acţiuni. 

 
D-l Glinzerer Gerhard solicită secretariatului tehnic să distribuie buletinele de vot pentru 

votul secret pentru numirea auditorului pentru o perioadă de 3 ani, pentru auditarea situaţiilor 
financiare pe anii 2014-2016 a S.C. JP AUDITORS & ADVISORS S.R.L. Cluj-Napoca. 

 
Preşedintele şedinţei solicită secretarului şedinţei să dea explicaţii referitoare la modul de 

exprimare a votului, în sensul modului de menţionare pe buletinele de vot a votului acţionarilor. 
Secretarul sedinţei face o informare referitor la modul de exprimare a votului prin 

completarea buletinelor de vot. 
Secretarul tehnic al şedinţei înmânează celor prezenţi în Adunarea Generală buletinele de vot 

pentru votul secret referitor la alegerea membrilor Consiliului de Administraţie pe baza listei de 
prezenţă la AGOA. 

Având în vedere că s-au dat toate instrucţiunile şi s-au distribuit buletinele de vot, se trece la 
exprimarea votului pentru propunerea de revocare a Consiliului de Administraţie. 

 
Preşedinţele şedinţei solicită acţionarilor să-şi exprime votul secret ca urmare a distribuirii 

buletinelor de vot. 
Secretarul tehnic al şedinţei colectează buletinele de vot în urna specială pentru votul secret şi 

procedează la numărarea voturilor înpreună cu secretarul sedinţei, întocmindu-se un proces verbal de 
predare a buletinelor de vot şi de numărare a acestora. 

Voturi prezente sau reprezentate în AGOA - 29.962.256. 
Voturi exprimate în total – 27.745.381; 
Voturi neexprimate – 2.217.076; 
Voturi nule – 2.730.881; 
Voturi „PENTRU” aprobarea propunerii– 19.907.822 reprezentând 49,76 % din totalul 

capitalului social şi 66,44 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
Voturi „ÎMPOTRIVA” aprobării propunerii – 5.106.477 reprezentând 12,58% din totalul 

capitalului social şi 16,80 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
ABŢINERI – 0 voturi; 
Propunerea a fost aprobată cu 19.907.822 voturi, reprezentând 49,76 % din totalul capitalului 

social şi 66,44 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală. 
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13. D-l Glinzerer Gerhard propune mandatarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie de 
a semna Hotărârea Adunării Generale,  şi mandatarea d-lui Gaziuc Todor de efectuare a 
formalităţilor de înregistrare a acestui act la ORC Cluj. 

După exprimarea votului se constată următoarea situaţie: 
Voturi prezente sau reprezentate în AGOA - 29.962.256. 
Voturi exprimate în total – 27.745.381; 
Voturi neexprimate – 2.216.875; 
Voturi nule – 2.730.881; 
Voturi „PENTRU” aprobarea propunerii– 19.907.822 reprezentând 49,76 % din totalul 

capitalului social şi 66,44 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
Voturi „ÎMPOTRIVA” aprobării propunerii – 5.106.678 reprezentând 12,77% din totalul 

capitalului social şi 17,04 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
ABŢINERI – 0 voturi; 
Propunerea a fost aprobată cu 19.907.822 voturi, reprezentând 49,76 % din totalul capitalului 

social şi 66,44 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală. 
 
14. D-l Glinzerer Gerhard prezintă o propunere din partea Consiliul de Administraţie de 

aprobare a datei de înregistrare pentru aplicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 
ca fiind 18.05.2014. Se precizează faptul că din partea acţionarilor nu a venit vreo altă propunere în 
acest sens. 

Această propunere este necesară a fi aprobată de AGA în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 297/2005 legea privind piaţa de capital. 

 
După exprimarea votului se constată următoarea situaţie: 
Voturi prezente sau reprezentate în AGOA - 29.962.256. 
Voturi exprimate în total – 27.745.381; 
Voturi neexprimate – 2.216.875; 
Voturi nule – 2.730.881; 
Voturi „PENTRU” aprobarea propunerii– 19.907.822 reprezentând 49,76 % din totalul 

capitalului social şi 66,44 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
Voturi „ÎMPOTRIVA” aprobării propunerii – 5.106.678 reprezentând 12,77% din totalul 

capitalului social şi 17,04 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
ABŢINERI – 0 voturi; 
Propunerea a fost aprobată cu 19.907.822 voturi, reprezentând 49,76 % din totalul capitalului 

social şi 66,44 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală. 
 
Nemaifiind alte probleme de discutat pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a 

Acţionarilor se declară închisă şedinţa la orele 22. 30. 
Secretariatul tehnic al şedinţei colectează buletinele de vot de la acţionari şi le predă 

secretarului şedinţei pentru a le ataşa la procesul-verbal al şedinţei. 
La numărarea buletinelor de vot se constată că un buletin de vot lipseşte, iar după efectuarea 

inventarieirii buletinelor de vot, se constată că lipseşte buletinul de vot al acţionarului Moise Cătălin 
Teodor, iar acesta fiind plecat nu se mai poate recupera buletinul de vot. 

Toate materialele scrise fac parte integrantă din prezentul proces-verbal. 
Toate discuţiile din şedinţă au fost traduse din şi în limba engleză de CORNEA ADINA – 

traducător autorizat de limbă engleză. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal pe care-l semnează: 
 

PREŞEDINTELE ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR, 

PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE 

Dr. GLINZERER GERHARD 
 

SECRETAR AGA 

 


