
PROCEDURA DE   VOT IN CADRUL 

                                               AGOA/AGEA 09/12 Aprilie 2021 

 

1.        SCOP 
Prezenta procedura are ca scop: 

Stabilirea  conținutului  cadru al formularelor  de  vot  prin  corespondenta/imputernicire speciala, 

pentru acționarii persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente; 

Modalitatea de punere la dispoziția acționarilor a acestor formulare; 

Recomandări de completare a formularelor si modalitățile de remitere a acestora;  

Modalitatea de centralizare si validare a formularelor transmise Societății de către acționari. 

 

2.      DOMENIU 

Acționarii societății, persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente, in baza 

prevederilor legale si statutare, își vor putea exercita votul in cadrul adunărilor generale ale 

acționarilor Societății prin reprezentare si prin corespondenta -  in conformitate cu prevederile 

prezentei proceduri. 

 

3.        PRESCURTARI 

Acționar - persoana fizica sau juridica, rezidenta sau nerezidenta care deține acțiuni ale 

societății la data de  referința stabilita de  CA si are dreptul de a participa la ședința AGA si de a-

si exercita dreptul la vot proporțional cu numărul de acțiuni deținute; 

AGA - Adunarea Generala Ordinara sau Extraordinara a Acționarilor; 

Societatea - S.C. MACOFIL S.A. TG JIU; 

CA -  Consiliul de Administrație al Societății; 

Responsabil - Persoana  desemnata  de  către  CA  in  vederea  elaborării,  distribuirii  

si  primirii formularelor de vot prin corespondenta/împuternicire speciala aferente unei ședințe AGA, 

validării si centralizării lor; 

Formular cadru - Formularele cadru de vot prin corespondenta adresate acționarilor persoane 

fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente; 

Formular - Formularul de vot aferent unei ședințe AGA. 

CNP - cod numeric personal 

BI - buletin de identitate 

Cl - carte de identitate 

CUI -  Cod Unic de Înregistrare 

 

4.      DOCUMENTE DE REFERINTA 

Regulamentul  ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de 

piata si art.92 din Legea nr. 24/2017. 

 

5.       PROCEDURA 

5.1 Formularele  cadru  de vot  prin  corespondenta  adresate  acționarilor  persoane  

fizice  sau juridice,  rezidente sau nerezidente  (Anexe la prezenta procedura) 

Formularul cadrul conține minimum următoarele elemente: 

-Datele de identificare ale acționarului nume/denumire, domiciliul/sediu, act de 

identitate/CUI si număr de înmatriculare Ia registrul comerțului (pentru persoanele juridice 

romane), respectiv numărul  de  înregistrare  in  registrul  de  evidenta  corespunzător  din  statul  



de  origine  (pentru persoanele juridice nerezidente), telefon de contact pentru a-i putea fi comunicata 

invalidare formularului daca este cazul, numărul de acțiuni deținut de acționar; 

-Datele de identificare ale societății si ale ședinței AGA pentru care sunt valabile formularele de 

vot, precum si numărul total de acțiuni ale societății si numărul  total de drepturi de vot; 

-Textul rezoluțiilor înscrise in buletinele de vot care vor fi redactate in spiritul si ordinea de 

zi prezentate in convocator si care vor fi identice cu textul rezoluțiilor propuse a fi luate in cadrul 

ședinței AGA; Fiecare buletin va fi astfel redactat încât in legătura cu rezoluția propusa acționarul sa 

poată alege una din cele trei opțiuni de vot (“pentru”, “împotriva”, abținere”). Pe buletinele de vot se 

va face mențiune expresa care acționarul trebuie sa aleagă o singura opțiune din cele trei menționate 

mai sus; 
Atenționarea ca: 

-Acționarii persoane fizice vor completa personal formularul, asumându-si deplina si exclusiva 

responsabilitate in calitate de acționar; 

-Formularul acționarilor persoane juridice va fi completat sub semnatura reprezentantului legal al 

persoanei juridice  conform actului constitutiv  si/sau hotărârilor organelor  statutare, semnatarul 

asumându-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru calitatea de reprezentant legal; in acest caz 

formularul va fi semnat si stampilat personal de către reprezentantul legal al persoanei juridice 

conform actului constitutiv sau hotărârii organelor statutare, semnatarul asumându-si deplina si 

exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calității si semnăturii; 

         - Formularul va conține modalitățile de remitere, precum si data limita de primire a acestora la 

societate. 

 

5.2  Formularele de vot prin corespondenta/imputernicire speciala aferente unei 

ședințe AGA 

In baza convocatorului, a documentelor puse Ia dispoziția acționarilor si a textului rezoluțiilor 

propuse a fi luate in cadrul ședinței AGA, responsabilul d e s e m na t  d e  C A ,  va completa 

formularele cu toate datele aferente ședinței care  urmează a se tine, in spiritul celor sus-menționate. 

 

5.3  Punerea formularelor  la dispoziția acționarilor 
Acționarii care doresc sa-si exprime votul prin corespondenta/împuternicire speciala vor putea 

intra in posesia formularelor sau le vor putea solicita după cum urmează: 

-De pe site-ul MACOFIL macofilsa.ro. 

-De la sediul social al societății din Tg Jiu, Strada Bârsești, nr. 217 
 -     In situatia in care pe ordinea de zi vor exista puncte pentru care este necesar a se 

exprima votul secret, Societatea va pune la dispozitia actionarilor buletine de vot prin 

corespondenta /împuternicire speciala pentru votul secret. 

 

5.4  Completarea formularelor de către acționari si modalitatea de remitere a 

acestora către Societate 

Buletinele de vot completate de către acționari, vor fi depuse in plicuri închise si vor fi remise 

societății personal la sediul societatii , prin posta (scrisoare recomandata cu confirmare de primire- 

cas in care semnatura va fi obligatoriu certificata de un notar sau avocat) sau serviciu de curierat, cu 

mentiunea pe plic cu majuscule ,, VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA 

GENERALA ORDINARA DIN 09/12 APRILIE 2021, respective VOT PRIN CORESPONDENTA 

PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN 09/12 APRILIE 2021” 



Transmiterea sau, după caz, depunerea formularelor se va face astfel încât ele sa fie înregistrate 

la registratura societății in  termenul indicat in anunțul de convocare. 

Formularele vor fi însoțite de următoarele documente: 

- Pentru acționari persoane fizice rezidente sau nerezidente: copie BI/CI sau pașaport, după caz, 

cu CNP înscris lizibil; 

- Pentru acționari persoane juridice rezidente sau nerezidente: copie certificat constatator eliberat 

de registrul comertului,  sau echivalent, copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal, cu CNP vizibil, cu 

mențiunea ca documentele prezentate într-o limba străină ( Cu excepția actelor de identitate valabile 

pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea in limba romana/engleza. 

 

 5.5 Validarea formularelor s i  centralizarea voturilor exprimate 

-Vor fi validate doar formularele depuse la sediul societății sau transmise prin corespondenta 

si primite in termenul stabilit in convocator, cele primite ulterior termenului limita fiind  considerate 

nule de drept; 

-De asemenea, nu vor fi validate formularele transmise de persoane care nu figurează ca 

acționari ai  societății înregistrați in Registrul Acționarilor societății  la  sfârșitul  zilei  aleasa  ca  fiind 

data de referința pentru ședința AGA; 

-Acționarii au dreptul de a-si modifica opțiunea exprimata prin votul prin corespondenta oricând, 

cu condiția ca opțiunea finala sa fie primita pana la termenul limita de primire a formularelor;  

-Voturile  aferente  fiecarei  rezoluții supuse  la vot sunt  anulate  pentru vicii de  procedura  in 

următoarele situații: 

 sunt  ilizibile; 

 conțin opțiuni contradictorii sau confuze; 

 sunt exprimate condiționat; 

-Se anulează parțial numărul de voturi reprezentând diferența intre voturile declarate de 

acționar in formular si cele evidențiate in Registrul Acționarilor furnizat de Depozitarul 

Central la data de referința. 

Responsabilul desemnat de CA are următoarele obligații: 

- Sa centralizeze atât formularele primite, cat si voturile exprimate; 

- Sa  valideze,  conform  prezentei  proceduri,  atât  formularele   primite,  cat  si  voturile 

exprimate; 

- Sa predea direct secretriatului de sedinta AGA formularele care privesc exercitarea 

votului secret; 

- Sa întocmească  un proces verbal care sa conțină  informațiile  sus -menționate  la care sa 

anexeze toate formularele primite. 

 

5.6. Numărarea voturilor in cadrul ședinței AGA 

- Responsabilul  va  preda  Procesul  Verbal  Președintelui  AGA,  care,  înainte  de  

începerea dezbaterilor, îl va citi acționarilor prezenți la ședința si apoi il  va înmâna secretarului 

AGA; 

- Secretarul AGA va lua in considerare toate voturile pentru stabilirea cvorumului, 

însă voturile exprimate  si anulate conform  prezentei proceduri nu vor fi luate in 

considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot; 

- In cazul in care un acționar care si-a exprimat opțiunea de a vota prin corespondenta se 

prezinta la ședința AGA, se anulează opțiunile exprimate anterior; 



Procesul verbal încheiat de responsabil va fi anexat procesului-verbal de ședința a 

adunării. 

 

6.      RESPONSABILITATI 

       -  Responsabilul asigura completarea formularelor  cu toate datele aferente ședinței 

care urmează a se tine, conform prezentei proceduri si asigura distribuția formularelor  solicitate 

de acționari către aceștia; 

        - Responsabilul  valideaza formularele, asigura centralizarea acestora,   întocmirea 

procesului verbal si predarea acestuia, însoțit de formularele primite, către Președintele AGA; 

          - Acționarii  au  responsabilitatea  sa  verifice  daca  datele  personale  coincid  cu  

cele  înscrise  in Registrul Acționarilor si, in caz contrar, sa solicite Depozitarului Central 

actualizarea acestora; Acționarii  au responsabilitatea  sa-si exercite votul cu buna credința, după 

citirea documentelor aferente ședinței AGA. 

 

7.       Participarea pe baza de Imputernicire generala. 

Actionarii pot participa prin reprezentant in baza unei imputerniciri generale, care 

permițe reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA, cu 

respectarea cumulativa a următoarelor conditii: 

 Imputernicirea generala trebuie sa fie depusa la societate pana la data mentionata 

in convocator pentru imputernicirile speciale, in cazul primei utilizari, in copie, cuprinzand 

mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale 

imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul 

verbal al adunarii generale. 

 Imputernicirea trebuie sa fie valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani. 

 Imputernicirea trebuie sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui 

intermediar, asa cum este el definit conform art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea 24/2017 sau unui 

avocat. 

 Imputernicirea trebuie sa fie completata astfel incat sa contina cel putin 

urmatoarele informatii: 

1. numele/denumirea acţionarului; 

2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia і se acordă împuternicirea); 

3. data împuternicirii, precum şi perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea 

prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea 

imputernicirilor datate anterior; 

4. precizarea faptului că acţionarul imputerniceşte reprezentantul sa participe si sa voteze 

in numele sau prin imputernicirea generala in AGA pentru intreaga detinere a actionarului de 

la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii pentru care se utilizeaza respectiva 

imputernicire generala. 

 Imputernicirea generala trebuie sa fie insotita de o declaratie pe propria 

raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit 

imputernicirea generala de reprezentare, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de 

respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului si ca 

imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura 

electronica extinsa, daca este cazul. Declaratia trebuie depusă odata cu imputernicirea 

generala la societate, in original, semnata si, după caz, stampilata. Pentru AGOA din 09/12 

aprilie 2021, respectivAGEA din 09/12 aprilie, vor fi luate in considerare imputernicirile 



generale inregistrate pana cel tarziu la data de 07.04.2021 ora 10.00 respectiv 12.00. 

 Persoanele ce sunt desemnate ca reprezentanti pe baza Imputernicirii generale 

trebuie sa nu se afle intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu prevederile art. 

92 alin. 15 din Legea 24/2017, respectiv: 

 este un acționar majoritar al emitentului sau o altă persoană, controlată de 

respectivul acționar; 

 este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al 

emitentului, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor 

lit. a); 

 este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei 

entități controlate, conform prevederilor lit. a); 

 este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre 

persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c). 

 Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest 

drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care 

persoana imputernicita este o persoană juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit 

prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere 

sau dintre angajatii sai. Actionarii au dreptul de a desemna prin imputernicire unul sau mai 

multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in AGA. 

 

 

ANEXE 

Model formular  de  vot prin  corespondenta  adresat  acționarilor persoanelor  fizice  sau  

persoane  juridice . 

Model formular  imputernicire speciala  adresat  acționarilor persoanelor  fizice  sau  

persoane  juridice . 
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AAcceesstt  ffoorrmmuullaarr  ((ccoommpplleettaatt  ssii  sseemmnnaatt  ddee  ccaattrree  aaccţţiioonnaarr  ppeerrssooaannaa  ffiizziiccaa  ssii  iinnssooţţiitt  ddee  ccooppiiaa  aaccttuulluuii  ddee  iiddeennttiittaattee  

sseemmnnaatt  ccoonnffoorrmm  ccuu  oorriiggiinnaalluull  ddee  ccaattrree  ttiittuullaarruull  aaccttuulluuii  ddee  iiddeennttiittaattee//ccoommpplleettaatt  ssii  sseemmnnaatt  ddee  rreepprreezzeennttaannttuull  lleeggaall  aall  

aaccttiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannaa  jjuurriiddiiccaa,,  iinnssoottiitt  ddee  ddooccuummeennttuull  ooffiicciiaall  ccaarree  iiii  aatteessttaa  ccaalliittaatteeaa  ddee  rreepprreezzeennttaanntt  lleeggaall));;  ccaalliittaatteeaa  ddee  

rreepprreezzeennttaanntt  lleeggaall  ssee  ccoonnssttaattaa  iinn  bbaazzaa  lliisstteeii  aaccțțiioonnaarriilloorr  ddee  llaa  ddaattaa  ddee  rreeffeerriinnttaa,,  pprriimmiittaa  ddee  llaa  DDeeppoozziittaarruull  CCeennttrraall,,  

ttrreebbuuiiee  ssaa  ppaarrvviinnaa  iinn  oorriiggiinnaall  ppaannăă  llaa  ddaattaa  ddee  0077  aapprriilliiee  22002211  oorraa  11000000,,  llaa  sseeddiiuull  ssoocciieettaattiiii,,  ssiittuuaatt  iinn  TTgg--JJiiuu,,  ssttrr..  

BBaarrsseessttii,,  nnrr..221177,,  jjuudd..  GGoorrjj....  

  

FFOORRMMUULLAARR  DDEE  VVOOTT  PPRRIINN  CCOORREESSPPOONNDDEENNTTAA  
  ppeennttrruu  AAdduunnaarreeaa  GGeenneerraallaa  OOrrddiinnaarraa  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  

  SSoocciieettaattiiii  MMaaccooffiill  SS..AA..  

ccoonnvvooccaattaa  ppeennttrruu  0099//1122  AApprriilliiee  22002211  

  

  
 

Subsemnatul ___________________________________________________________, domiciliat in 

_____________________________________________________________________, identificat prin actul 

de identitate ________ seria _____ nr. _____________, eliberat de ___________________, la data de 

________________, avand codul numeric personal _____________________________,   

 

Sau 

 

 Subscrisa__________________________________________________________________________,cu 

sediul in ___________________________________________________________________, identificata 

prin numar de inregistrare la Registrul Comertului_____________________, avand CUI 

_____________________|__, reprezentata legal1 prin ______________________________________, in 

calitate de ____________________, posesor al BI/CI seria____ numarul _______________ ,  

 

Actionar la data de referinta 26 Martie 2021, al Macofil SA, cu sediul in Tg-Jiu, str. Barsesti, nr. 217, jud. 

Gorj, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J18/80/1991, CUI RO 2157789, cu un capital social 

subscris si varsat de 9.033.747,50 lei si un numar de 3.613.499 actiuni emise, detinator/detinatoare 

a____________  actiuni, reprezentand_________% din numarul total de actiuni emise de Societate, ceea ce 

imi confera dreptul la ____________voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, 

reprezentand____________% din numarul total de drepturi de vot. 

Avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Macofil SA convocata 

pentru data de 09 Aprilie 2021, incepand cu ora 10.00 sau in data de 12 Aprilie 2021, incepand cu ora 10.00( 

in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare), la sediul Societatii Macofil SA, str. Barsesti nr.217, jud 

Gorj si de documentatia pusa la dispozitie de Macofil SA in legatura cu Ordinea de zi respectiva, in 

conformitate cu art. 208, alin. 2 din Regulamentul ASF nr.5/2018, imi exercit dreptul de vot prin 

corespondenta dupa cum urmează: 

  

1) Prezenterea raportului Consiliului de Administratie al MACOFIL SA si prezentarea raportului 

auditorului financiar; 

          PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 
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2) Aprobarea situatiilor financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2020;          

           PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

3) Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiul financiar 2020 in valoare de 12.248.285,93  lei, 

astfel:  

                    -   pentru constituirea rezervelor legale 541.450,40 lei; 

                    -   pentru constituirea rezervei aferente profitului reinvestit 1.414.921 lei; 

                    -   361.349,90 lei- dividende, respectiv 0,10 lei /dividend brut pe actiune; 

                    - diferenta de 9.930.564,63 lei ramanand profit nerepartizat. 

                    Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 24.05.2021. 

 

        PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

4) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 si a programului de investitii pentru 

anul 2021; 

        PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

 5) Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020; 

        PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

6) Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor 

executivi ai societatii; 

 

         PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

 

7) Aprobarea organigramei societatii conform Art.12 pct.12.3.1 lit i din Actul Constitutiv; 

        PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________  

8) Alegerea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit financiar; 

       PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________  

9) Stabilirea datei de 07.05.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra 

carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare  a Actionarilor si ex date 06.05.2021; 

        PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

10) Imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in 

vederea ducerii la indeplinire a prevederilor  hotararii adoptate. 

       PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

 

DDaattaa  __________________________________    NNuummeellee  şşii  pprreennuummeellee  aaccţţiioonnaarruulluuii  

ppeerrssooaannaa  ffiizziiccaa  ssaauu  aa  

rreepprreezzeennttaannttuulluuii  lleeggaall  aall  

aaccttiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannaa  jjuurriiddiiccaa    

((iinn  ccllaarr,,  ccuu  mmaajjuussccuullee))  

 
2__________________________ 

 

 
3_____________________  

                            (semnatura) 

Nota: 
11  CCaalliittaatteeaa  ddee  rreepprreezzeennttaanntt  lleeggaall  ssee  ccoonnssttaattaa  iinn  bbaazzaa  lliisstteeii  aaccttiioonnaarriilloorr  ddee  llaa  ddaattaa  ddee  rreeffeerriinnttaa,,  pprriimmiittaa  ddee  llaa  

DDeeppoozziittaarruull  CCeennttrraall..    
22  iinn  ccaazzuull  aaccttiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannaa  jjuurriiddiiccaa,,  ssee  vvaa  mmeennttiioonnaa  ffuunnccttiiaa  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  lleeggaall  
33  iinn  ccaazzuull  aaccttiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannaa  jjuurriiddiiccaa,,  ssee  vvaa  aapplliiccaa  dduuppaa  ccaazz  șșii  ssttaammppiillaa  vvaallaabbiillăă           



                                                                               pag.11/2                

   

ÎÎÎMMMPPPUUUTTTEEERRRNNNIIICCCIIIRRREEE   SSSPPPEEECCCIIIAAALLLĂĂĂ    

AADDUUNNAARREEAA  GGEENNEERRAALLĂĂ  OORRDDIINNAARRĂĂ  AA  AACCŢŢIIOONNAARRIILLOORR11  

ccoonnvvooccaattaa  ppeennttrruu  0099//1122  AApprriilliiee  22002211  
  

SSuubbsseemmnnaatt((uull))((aa))…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……......…………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................  

  ((nnuummeellee  şşii  pprreennuummeellee  aaccţţiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannăă  ffiizziiccăă  ssaauu  aallee  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  lleeggaall            aall    

aaccţţiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannăă      jjuurriiddiiccăă    ))  

RReepprreezzeennttaanntt  lleeggaall  aall  ::                  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................  

  ((ssee  vvaa  ccoommpplleettaa  nnuummaaii  ppeennttrruu  aaccţţiioonnaarr  ppeerrssooaannăă  jjuurriiddiiccăă,,  ccuu  ddeennuummiirreeaa  ccoommpplleettăă  ssii  CCoodduull  ddee  

ÎÎnnrreeggiissttrraarree  FFiissccaallăă..    CCaalliittaatteeaa  ddee  rreepprreezzeennttaanntt  lleeggaall  ssee  ccoonnssttaattăă  îînn  bbaazzaa  lliisstteeii  aaccțțiioonnaarriilloorr  ddee  llaa  ddaattaa  ddee  

rreeffeerriinnțțăă//ddee  îînnrreeggiissttrraarree,,              pprriimmiittăă  ddee  llaa  DDeeppoozziittaarruull      CCeennttrraall    ))    

CCNNPP…………………………………………………………………………..,,  ddoommiicciilliiaatt  îînn  ((aaddrreessaa  ccoommpplleettăă))  ....................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    

ppoosseessoorr  aall  BB..II..//CC..II..//ppaaşşaappoorrtt  sseerriiaa....  ………………..,,  nnrr..………………………………,,  eelliibbeerraatt  ddee  ......................................................................................,,    

ddeeţţiinnăăttoorr  aa  uunnuuii  nnuummăărr  ddee  …………………………....................  aaccţţiiuunnii  llaa  MMaaccooffiill  SSAA  TTgg--JJiiuu,,  îînnmmaattrriiccuullaattăă  llaa  OORRCC  GGoorrjj  

ssuubb  nnrr..  JJ  1188//8800//11999911,,  CCIIFF  RROO22115577778899,,    rreepprreezzeennttâânndd  ……………………%%    ddiinn  nnuummăărruull  ttoottaall  ddee  33..661133..449999  aaccţţiiuunnii  

aallee  MMaaccooffiill  SSAA  ccaarree  îîmmii  ccoonnffeerrăă  uunn  nnuummăărr  ddee    …………………………ddrreeppttuurrii  ddee  vvoott  îînn  AAdduunnaarreeaa  GGeenneerraallăă  aa  

AAccţţiioonnaarriilloorr  rreepprreezzeennttâânndd  ……………………  %%    ddiinn  ttoottaalluull  ddee  aaccţţiiuunnii  eemmiissee  ddee  MMaaccooffiill  SSAA,,  îîmmppuutteerrnniicceesscc  pprriinn    

pprreezzeennttaa  ppee  ::  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................,,  

((nnuummeellee  şşii  pprreennuummeellee//ddeennuummiirreeaa  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  ccăărruuiiaa  ii  ssee  aaccoorrddăă  iimmppuutteerrnniicciirreeaa))  

ddoommiicciilliiaatt  îînn//ccuu  sseeddiiuull  îînn  ................................................................................................................................................................................................................................................................,,  

CCNNPP……………………………………………………........,,ppoosseessoorr  aall  BB..II..//CC..II..//ppaaşşaappoorrtt    sseerriiaa  ………………....,,  nnrr..  ........................................................,,    

eelliibbeerraatt  ddee  ………………………………………………………………………………,,      

((ppeennttrruu  rreepprreezzeennttaannţţii  ppeerrssooaannee  ffiizziiccee))  

CCoodd  ddee  ÎÎnnrreeggiissttrraarree  FFiissccaallăă  ………………………………………………………………………………..,,  

    ((ppeennttrruu  rreepprreezzeennttaannţţii  ppeerrssooaannee  jjuurriiddiiccee))  

  

ccaa  rreepprreezzeennttaanntt  aall  mmeeuu  îînn  AAdduunnaarreeaa  GGeenneerraallăă  OOrrddiinnaarrăă  aa  AAccţţiioonnaarriilloorr  MMaaccooffiill  SSAA  TTgg--JJiiuu  ccaarree  vvaa  aavveeaa  

lloocc  îînn  ddaattaa  ddee  0099  aapprriilliiee  22002211,,  oorraa  11000000    llaa  sseeddiiuull  ssoocciieettăățțiiii  ddiinn  TTgg--JJiiuu,,  str. Barsesti, nr.217, jud. Gorj,  ssaauu  

llaa    1122  aapprriilliiee  22002211,,  oorraa  11000000    ddaattaa  ţţiinneerriiii  cceelleeii  ddee--aa  ddoouuaa  aadduunnăărrii,,  îînn  ccaazzuull  îînn  ccaarree  cceeaa  ddiinnttââii  nnuu  ss--aarr  ppuutteeaa  

ţţiinnee,,  ssăă  eexxeerrcciittee  ddrreeppttuull  ddee  vvoott  aaffeerreenntt  aaccţţiiuunniilloorr  ddeeţţiinnuuttee  ddee  mmiinnee  şşii  îînnrreeggiissttrraattee  îînn  RReeggiissttrruull  aaccţţiioonnaarriilloorr  llaa  

DDEEPPOOZZIITTAARRUULL  CCEENNTTRRAALL  SSAA  BBuuccuurreeşşttii  llaa  ddaattaa  ddee  rreeffeerriinnţţăă  2266  mmaarrttiiee  22002211,,  dduuppăă  ccuumm  uurrmmeeaazzăă::  

 

 

1) Prezenterea raportului Consiliului de Administratie al MACOFIL SA si prezentarea raportului 

auditorului financiar; 

          PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

2) Aprobarea situatiilor financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2020;          

           PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

3) Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiul financiar 2020 in valoare de 12.248.285,93  lei, astfel:  

                    -   pentru constituirea rezervelor legale 541.450,40 lei; 

                    -   pentru constituirea rezervei aferente profitului reinvestit 1.414.921 lei; 
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                    -   361.349,90 lei- dividende, respectiv 0,10 lei /dividend brut pe actiune; 

                    - diferenta de 9.930.564,63 lei ramanand profit nerepartizat. 

                    Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 24.05.2021. 

 

        PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

4) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 si a programului de investitii pentru anul 

2021; 

        PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

 5) Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020; 

        PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

6) Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor executivi ai 

societatii; 

 

         PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

 

7) Aprobarea organigramei societatii conform Art.12 pct.12.3.1 lit i din Actul Constitutiv; 

        PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________  

8) Alegerea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit financiar; 

       PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________  

9) Stabilirea datei de 07.05.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se 

rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare  a Actionarilor si ex date 06.05.2021; 

        PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

10) Imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea 

ducerii la indeplinire a prevederilor  hotararii adoptate. 

       PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

 

  

Această împuternicire a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al 

împuternicirii va fi transmis la sediul Macofil SA, Serviciul Secretariat C.A. si A.G.A, pana la data de 07 

Aprilie 2021 ora 10:00, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generală a 

acţionarilor, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acţionarul reprezentat. 

 

DDDaaatttaaa   aaacccooorrrdddăăărrriiiiii    îîîmmmpppuuuttteeerrrnnniiiccciiirrriiiiii: ………………………………………………… 

 

NNNuuummmeee   şşşiii    ppprrreeennnuuummmeee:::………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

(Numele si prenumele acţionarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acţionarului persoană 

juridică, în clar, cu majuscule) 

 

SSSeeemmmnnnăăătttuuurrraaa:::   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………             

(Semnătura acţionarului persoană fizică sau semnatura şi ştampila pentru reprezentantul legal al 

acţionarului persoană juridică). 

Notă: 
1Continutul este conform cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările 

ulterioare  
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AAcceesstt  ffoorrmmuullaarr  ((ccoommpplleettaatt  ssii  sseemmnnaatt  ddee  ccaattrree  aaccţţiioonnaarr  ppeerrssooaannaa  ffiizziiccaa  ssii  iinnssooţţiitt  ddee  ccooppiiaa  aaccttuulluuii  ddee  iiddeennttiittaattee  

sseemmnnaatt  ccoonnffoorrmm  ccuu  oorriiggiinnaalluull  ddee  ccaattrree  ttiittuullaarruull  aaccttuulluuii  ddee  iiddeennttiittaattee//ccoommpplleettaatt  ssii  sseemmnnaatt  ddee  rreepprreezzeennttaannttuull  lleeggaall  aall  

aaccttiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannaa  jjuurriiddiiccaa,,  iinnssoottiitt  ddee  ddooccuummeennttuull  ooffiicciiaall  ccaarree  iiii  aatteessttaa  ccaalliittaatteeaa  ddee  rreepprreezzeennttaanntt  lleeggaall));;  ccaalliittaatteeaa  ddee  

rreepprreezzeennttaanntt  lleeggaall  ssee  ccoonnssttaattaa  iinn  bbaazzaa  lliisstteeii  aaccțțiioonnaarriilloorr  ddee  llaa  ddaattaa  ddee  rreeffeerriinnttaa,,  pprriimmiittaa  ddee  llaa  DDeeppoozziittaarruull  CCeennttrraall,,  

ttrreebbuuiiee  ssaa  ppaarrvviinnaa  iinn  oorriiggiinnaall  ppaannăă  llaa  ddaattaa  ddee  0077       oorraa  11000000,,  llaa  sseeddiiuull  ssoocciieettaattiiii,,  ssiittuuaatt  iinn  TTgg--JJiiuu,,  ssttrr..  

BBaarrsseessttii,,  nnrr..221177,,  jjuudd..  GGoorrjj....  

  

FFOORRMMUULLAARR  DDEE  VVOOTT  PPRRIINN  CCOORREESSPPOONNDDEENNTTAA  
  ppeennttrruu  AAdduunnaarreeaa  GGeenneerraallaa  EExxttrraaoorrddiinnaarraa  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  

  SSoocciieettaattiiii  MMaaccooffiill  SS..AA..  

ccoonnvvooccaattaa  ppeennttrruu  0099//1122  AApprriilliiee  22002211  

  

  
 

Subsemnatul ___________________________________________________________, domiciliat in 

_____________________________________________________________________, identificat prin actul 

de identitate ________ seria _____ nr. _____________, eliberat de ___________________, la data de 

________________, avand codul numeric personal _____________________________,   

Sau 

Subscrisa__________________________________________________________________________,cu 

sediul in ___________________________________________________________________, identificata 

prin numar de inregistrare la Registrul Comertului_____________________, avand CUI 

_____________________|__, reprezentata legal1 prin ______________________________________, in 

calitate de ____________________, posesor al BI/CI seria____ numarul _______________ ,  

 

Actionar la data de referinta 26 Martie 2021, al Macofil SA, cu sediul in Tg-Jiu, str. Barsesti, nr. 217, jud. 

Gorj, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J18/80/1991, CuI RO 2157789, cu un capital social 

subscris si varsat de 9.033.747,50 lei si un numar de 3.613.499 actiuni emise, detinator/detinatoare 

a____________  actiuni, reprezentand_________% din numarul total de actiuni emise de Societate, ceea ce 

imi confera dreptul la ____________voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, 

reprezentand____________% din numarul total de drepturi de vot. 

Avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Macofil SA convocata 

pentru data de 09Aprilie 2021, incepand cu ora 12.00 sau in data de 12 Aprilie 2021, incepand cu ora 12.00( 

in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare), la sediul Societatii Macofil SA, str. Barsesti nr.217, jud 

Gorj si de documentatia pusa la dispozitie de Macofil SA in legatura cu Ordinea de zi respectiva, in 

conformitate cu art. 208, alin. 2 din Regulamentul ASF nr.5/2018, imi exercit dreptul de vot prin 

corespondenta dupa cum urmează: 

 1)  Aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 5.180.000 lei pe o perioada de 24 luni cu 

posibilitate de prelungire la scadenta, de la Sucursala CEC Bank Cluj-Napoca cu sediul in Cluj-

Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989, nr.23-35;  
            Se constituie in garantie urmatoarele : 

- Ipoteca de rang II asupra imobil inscris in CF nr. 36278 Targu Jiu, constand in teren in suprafata de 

19.449 mp + constructii, proprietatea Macofil SA si asupra drum de acces inscris in CF nr. 36308 

Targu Jiu; 

- Ipoteca de rang II asupra imobil inscris in CF nr. 37795 Targu Jiu, constand in teren in suprafata de 

42.586 mp + constructii, proprietatea Macofil SA; 

AApprriilliiee 22002211
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- Ipoteca de rang II asupra imobil inscris in CF nr. 39010 Targu Jiu, constand in teren in suprafata de 

38.342 mp + constructii, proprietatea Macofil SA; 

- Ipoteca mobiliara de rang II asupra “Linie de fabricatie elemente de zidarie (caramizi) 

MACOTERM” (inclusiv sistemul de lubrifiere centralizata in regim automat a vagonetilor de 

cuptor), inregistrata cu numarul de inventar 968, proprietatea societatii Macofil SA; 

- Ipoteca mobiliara asupra conturilor societatii deschise la CEC Bank SA. 

 

        PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

2) Aprobarea prelungirii facilitatii de descoperire de cont pe cardul MasterCard Business in valoare de 

80.000 lei pe o perioada de 24 luni cu posibilitate de prelungire pe intervale succesive de 24 luni, de la 

Sucursala CEC Bank Cluj-Napoca cu sediul in Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989, nr.23-35; 

          

       PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

3) Imputernicirea d-nei Zamfir Simona Ioana, presedinte al Consiliului de Administratie al Macofil 

SA, sa semneze contractele de imprumut, contractele de garantare si orice alte documente in relatia cu 

CEC Bank in vederea finantarii; 

 

        PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

 4) Aprobarea majorarii valorii nominale a actiunilor existente cu suma de 1,60 lei/actiune, de la 

valoarea de 2,50 lei/actiune la valoarea de 4,10 lei/actiune; 

Majorarea capitalului social al MACOFIL SA, prin marirea valorii nominale a actiunilor existente, cu 

un aport in numerar din profitul aferent exercitiului financiar 2019 ramas nerepartizat la sfarsitul 

anului 2020, cu suma de 5.781.598,40 lei.  

Urmare a majorarii valorii nominale a actiunilor existente cu suma de 1,60 lei/actiune de la 2,50 

lei/actiune la valoarea de 4,10 lei/actiune, capitalul social al societatii Macofil SA se majoreaza cu suma 

de 5.781.598,40 de la 9.033.747,50 lei la 14.815.345,90 lei. 

 

          PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

   5)  Aprobarea modificarii actului constitutiv al Macofil SA, dupa cum urmeaza: 

           - Art. 7- Capitalul social si structura actionariatului -alin. 7.1 va avea urmatoarea formulare : 

Capitalul social subscris este de 14.815.345,90 lei,   împartit in 3.613.499 acţiuni nominativ, cu o valoare de 

4,10 lei/actiune , din care 14.015.724,90 lei aport în numerar integral vărsat şi 799.630 lei aport în natură 

reprezentând următoarele terenuri  situate în Municipiul Târgu-Jiu, judeţul Gorj: 

a)   terenul cu numărul cadastral nou 36308(vechi 3693/1), intabulat in cartea funciara nr. 36308, alei de 

acces, în suprafaţă de 6977 mp,  cu vecini: la nord, sud, est şi vest-rest proprietate; b) terenul cu numărul 

cadastral nou 37839 (vechi 3693/2), intabulat in cartea funciara nr. 37839, teren aferent pentru calea ferată, 

în suprafaţă de 4.000 mp cu vecini: la  nord, sud, est şi vest-rest proprietate; c) terenul cu numărul cadastral 

nou 37795 ( vechi 3693/3), intabulat in cartea funciara nr.37795, în suprafaţă de 42.586 mp cu vecini: la  

nord-DN, la sud-rest proprietate, la est-rest proprietate iar la vest- Primăria Tg-Jiu; d)  terenul cu numărul 

cadastral nou 36283 (vechi 3693/4), intabulat in cartea funciara nr.36283, în suprafaţă de 7045mp, cu vecini: 

la nord-DN, la sud-rest proprietate, la est-drumul gării iar la vest-rest proprietate; e) terenul cu numărul 

cadastral nou 36305 ( vechi 3693/5), intabulat in cartea funciara nr. 36305, în suprafaţă de 14.235mp, cu 

vecini: la nord, sud şi vest-rest proprietate  iar la est-drumul gării; f) terenul cu numărul cadastral 3693/6, 

intabulat in cartea funciara nr. 39010, în suprafaţă  de 38.342 mp, cu vecini:  la nord, sud, est-rest proprietate, 

iar la vest- gara CFR Bîrseşti; g) terenul cu numărul cadastral 36278 (vechi 3693/7), intabulat in cartea 

funciara nr. 36278, în suprafaţă  de 19449 mp, cu vecini:  la nord-rest proprietate,  la sud şi est-drumul gării 

iar la vest-SC Hidroconstrucţia S.A. şi; h) terenul cu numărul cadastral nou 41942 (vechi 3693/8), intabulat 

in cartea funciara nr. 41942, în suprafaţă  de 19.446 mp, cu vecini:  la nord, sud şi est-drumul gării, iar la 

vest- Sc  Hidroconstrucţia S.A   

- alin 7.2 va avea urmatoarea formulare : Registrul Actionarilor societatii este tinut conform prevederilor 

legale de catre Depozitarul Central. Conform registrului consolidat, furnizat de Depozitarul Central la data de 

31.12.2020, structura actionariatului societatii este urmatoarea : 

- ZAMFIR SIMONA-IOANA: – cetatean roman, domiciliată în (………….), detine un numar de 1.174.389 

acţiuni nominative, reprezentand 32,5001 % din capitalul social total; 
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- PĂTRUT ELISAVETA cetatean roman, cu domiciliu in (………….), deține un numar de 581.772 acţiuni 

nominative , reprezentand 16,1000 % din capitalul social total; 

-SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE  MUNTENIA SA, cu sediul in București, strada Serghei 

Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2 , nr. inregistrare Camera de Comert J40/27499/1992 , detine un 

numar de 627.909 acţiuni nominative , reprezentind 17,3768 % din capitalul social total;  

-Manisor Vlad Mihai cetatean roman, cu domiciliu in (………….), detine un numar de 460.000 acţiuni 

nominative, reprezentand 12,7300 % din capitalul social total; 

-Actionari Personae Fizice detin un numar de 466.094 actiuni, reprezentand 12,8987 %  din capitalul social 

total. 

- Acţionari Persoane Juridice detin un numar de 303.335 actiuni, reprezentand 8,3945 %  din capitalul social 

total. 

      - Art.12 Structura Adunarii Generale.Atributii – litera i din pct. 12.3.1  se elimina; 

       - literele j ;k si l se renumeroteaza si devin i ; j si k; 

       - Art. 17. Atributiile Consiliului de Administratie – se introduce litera n) cu urmatoarea formulare: 

Aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, normativul de constituire a 

compartimentelor functionale si de productie; 

      

         PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

  6) Aprobarea imputernicirii d-nei Zamfir Simona Ioana, in calitate de Presedinte al Consiliului de 

Administratie in vederea semnarii Actului Constitutiv al societatii actualizat, ca urmare a modificarii 

acestuia;  

 

     PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

7) Stabilirea datei de 07.05.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra 

carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare  a Actionarilor si ex date 06.05.2021; 

        PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

8) Imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in 

vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

       PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

 

 

  

  

  

DDaattaa  __________________________________    NNuummeellee  şşii  pprreennuummeellee  aaccţţiioonnaarruulluuii  

ppeerrssooaannaa  ffiizziiccaa  ssaauu  aa  

rreepprreezzeennttaannttuulluuii  lleeggaall  aall  

aaccttiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannaa  jjuurriiddiiccaa    

((iinn  ccllaarr,,  ccuu  mmaajjuussccuullee))  

 
2__________________________ 

 

 
3_____________________  

                            (semnatura) 

Nota: 
11  CCaalliittaatteeaa  ddee  rreepprreezzeennttaanntt  lleeggaall  ssee  ccoonnssttaattaa  iinn  bbaazzaa  lliisstteeii  aaccttiioonnaarriilloorr  ddee  llaa  ddaattaa  ddee  rreeffeerriinnttaa,,  pprriimmiittaa  ddee  llaa  

DDeeppoozziittaarruull  CCeennttrraall..    
22  iinn  ccaazzuull  aaccttiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannaa  jjuurriiddiiccaa,,  ssee  vvaa  mmeennttiioonnaa  ffuunnccttiiaa  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  lleeggaall  
33  iinn  ccaazzuull  aaccttiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannaa  jjuurriiddiiccaa,,  ssee  vvaa  aapplliiccaa  dduuppaa  ccaazz  șșii  ssttaammppiillaa  vvaallaabbiillăă           
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ÎÎÎMMMPPPUUUTTTEEERRRNNNIIICCCIIIRRREEE   SSSPPPEEECCCIIIAAALLLĂĂĂ    

AADDUUNNAARREEAA  GGEENNEERRAALLĂĂ  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRĂĂ  AA  AACCŢŢIIOONNAARRIILLOORR11  

ccoonnvvooccaattaa  ppeennttrruu  0099//1122  AApprriilliiee  22002211  
  

SSuubbsseemmnnaatt((uull))((aa))…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……......…………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................  

  ((nnuummeellee  şşii  pprreennuummeellee  aaccţţiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannăă  ffiizziiccăă  ssaauu  aallee  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  lleeggaall            aall    

aaccţţiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannăă      jjuurriiddiiccăă    ))  

RReepprreezzeennttaanntt  lleeggaall  aall  ::                  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................  

  ((ssee  vvaa  ccoommpplleettaa  nnuummaaii  ppeennttrruu  aaccţţiioonnaarr  ppeerrssooaannăă  jjuurriiddiiccăă,,  ccuu  ddeennuummiirreeaa  ccoommpplleettăă  ssii  CCoodduull  ddee  

ÎÎnnrreeggiissttrraarree  FFiissccaallăă..    CCaalliittaatteeaa  ddee  rreepprreezzeennttaanntt  lleeggaall  ssee  ccoonnssttaattăă  îînn  bbaazzaa  lliisstteeii  aaccțțiioonnaarriilloorr  ddee  llaa  ddaattaa  ddee  

rreeffeerriinnțțăă//ddee  îînnrreeggiissttrraarree,,              pprriimmiittăă  ddee  llaa  DDeeppoozziittaarruull      CCeennttrraall    ))    

CCNNPP…………………………………………………………………………..,,  ddoommiicciilliiaatt  îînn  ((aaddrreessaa  ccoommpplleettăă))  ....................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    

ppoosseessoorr  aall  BB..II..//CC..II..//ppaaşşaappoorrtt  sseerriiaa....  ………………..,,  nnrr..………………………………,,  eelliibbeerraatt  ddee  ......................................................................................,,    

ddeeţţiinnăăttoorr  aa  uunnuuii  nnuummăărr  ddee  …………………………....................  aaccţţiiuunnii  llaa  MMaaccooffiill  SSAA  TTgg--JJiiuu,,  îînnmmaattrriiccuullaattăă  llaa  OORRCC  GGoorrjj  

ssuubb  nnrr..  JJ  1188//8800//11999911,,  CCIIFF  RROO22115577778899,,    rreepprreezzeennttâânndd  ……………………%%    ddiinn  nnuummăărruull  ttoottaall  ddee  33..661133..449999  aaccţţiiuunnii  

aallee  MMaaccooffiill  SSAA  ccaarree  îîmmii  ccoonnffeerrăă  uunn  nnuummăărr  ddee    …………………………ddrreeppttuurrii  ddee  vvoott  îînn  AAdduunnaarreeaa  GGeenneerraallăă  aa  

AAccţţiioonnaarriilloorr  rreepprreezzeennttâânndd  ……………………  %%    ddiinn  ttoottaalluull  ddee  aaccţţiiuunnii  eemmiissee  ddee  MMaaccooffiill  SSAA,,  îîmmppuutteerrnniicceesscc  pprriinn    

pprreezzeennttaa  ppee  ::  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................,,  

((nnuummeellee  şşii  pprreennuummeellee//ddeennuummiirreeaa  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  ccăărruuiiaa  ii  ssee  aaccoorrddăă  iimmppuutteerrnniicciirreeaa))  

ddoommiicciilliiaatt  îînn//ccuu  sseeddiiuull  îînn  ................................................................................................................................................................................................................................................................,,  

CCNNPP……………………………………………………........,,ppoosseessoorr  aall  BB..II..//CC..II..//ppaaşşaappoorrtt    sseerriiaa  ………………....,,  nnrr..  ........................................................,,    

eelliibbeerraatt  ddee  ………………………………………………………………………………,,      

((ppeennttrruu  rreepprreezzeennttaannţţii  ppeerrssooaannee  ffiizziiccee))  

CCoodd  ddee  ÎÎnnrreeggiissttrraarree  FFiissccaallăă  ………………………………………………………………………………..,,  

    ((ppeennttrruu  rreepprreezzeennttaannţţii  ppeerrssooaannee  jjuurriiddiiccee))  

  

ccaa  rreepprreezzeennttaanntt  aall  mmeeuu  îînn  AAdduunnaarreeaa  GGeenneerraallăă  EExxttrraaoorrddiinnaarrăă  aa  AAccţţiioonnaarriilloorr  MMaaccooffiill  SSAA  TTgg--JJiiuu  ccaarree  vvaa  

aavveeaa  lloocc  îînn  ddaattaa  ddee  0099  aapprriilliiee  22002211,,  oorraa  11220000    llaa  sseeddiiuull  ssoocciieettăățțiiii  ddiinn  TTgg--JJiiuu,,  str. Barsesti, nr.217, jud. Gorj,  

ssaauu  llaa    1122  aapprriilliiee  22002211,,  oorraa  11220000    ddaattaa  ţţiinneerriiii  cceelleeii  ddee--aa  ddoouuaa  aadduunnăărrii,,  îînn  ccaazzuull  îînn  ccaarree  cceeaa  ddiinnttââii  nnuu  ss--aarr  

ppuutteeaa  ţţiinnee,,  ssăă  eexxeerrcciittee  ddrreeppttuull  ddee  vvoott  aaffeerreenntt  aaccţţiiuunniilloorr  ddeeţţiinnuuttee  ddee  mmiinnee  şşii  îînnrreeggiissttrraattee  îînn  RReeggiissttrruull  

aaccţţiioonnaarriilloorr  llaa  DDEEPPOOZZIITTAARRUULL  CCEENNTTRRAALL  SSAA  BBuuccuurreeşşttii  llaa  ddaattaa  ddee  rreeffeerriinnţţăă  2266  mmaarrttiiee  22002211,,  dduuppăă  ccuumm  

uurrmmeeaazzăă::  

 

1)  Aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 5.180.000 lei pe o perioada de 24 luni cu posibilitate de 

prelungire la scadenta, de la Sucursala CEC Bank Cluj-Napoca cu sediul in Cluj-Napoca, b-dul 21 

Decembrie 1989, nr.23-35;  
            Se constituie in garantie urmatoarele : 

- Ipoteca de rang II asupra imobil inscris in CF nr. 36278 Targu Jiu, constand in teren in suprafata de 19.449 

mp + constructii, proprietatea Macofil SA si asupra drum de acces inscris in CF nr. 36308 Targu Jiu; 

- Ipoteca de rang II asupra imobil inscris in CF nr. 37795 Targu Jiu, constand in teren in suprafata de 42.586 

mp + constructii, proprietatea Macofil SA; 

- Ipoteca de rang II asupra imobil inscris in CF nr. 39010 Targu Jiu, constand in teren in suprafata de 38.342 

mp + constructii, proprietatea Macofil SA; 
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- Ipoteca mobiliara de rang II asupra “Linie de fabricatie elemente de zidarie (caramizi) MACOTERM” 

(inclusiv sistemul de lubrifiere centralizata in regim automat a vagonetilor de cuptor), inregistrata cu 

numarul de inventar 968, proprietatea societatii Macofil SA; 

- Ipoteca mobiliara asupra conturilor societatii deschise la CEC Bank SA. 

 

        PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

2) Aprobarea prelungirii facilitatii de descoperire de cont pe cardul MasterCard Business in valoare de 

80.000 lei pe o perioada de 24 luni cu posibilitate de prelungire pe intervale succesive de 24 luni, de la 

Sucursala CEC Bank Cluj-Napoca cu sediul in Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989, nr.23-35; 

          

       PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

3) Imputernicirea d-nei Zamfir Simona Ioana, presedinte al Consiliului de Administratie al Macofil SA, sa 

semneze contractele de imprumut, contractele de garantare si orice alte documente in relatia cu CEC Bank 

in vederea finantarii; 

 

        PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

 4) Aprobarea majorarii valorii nominale a actiunilor existente cu suma de 1,60 lei/actiune, de la valoarea de 

2,50 lei/actiune la valoarea de 4,10 lei/actiune; 

Majorarea capitalului social al MACOFIL SA, prin marirea valorii nominale a actiunilor existente, cu un 

aport in numerar din profitul aferent exercitiului financiar 2019 ramas nerepartizat la sfarsitul anului 2020, 

cu suma de 5.781.598,40 lei.  

Urmare a majorarii valorii nominale a actiunilor existente cu suma de 1,60 lei/actiune de la 2,50 lei/actiune 

la valoarea de 4,10 lei/actiune, capitalul social al societatii Macofil SA se majoreaza cu suma de 5.781.598,40 

de la 9.033.747,50 lei la 14.815.345,90 lei. 

 

          PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

   5)  Aprobarea modificarii actului constitutiv al Macofil SA, dupa cum urmeaza: 

      - Art. 7- Capitalul social si structura actionariatului -alin. 7.1 va avea urmatoarea formulare : Capitalul 

social subscris este de 14.815.345,90 lei,   împartit in 3.613.499 acţiuni nominativ, cu o valoare de 4,10 lei/actiune , 

din care 14.015.724,90 lei aport în numerar integral vărsat şi 799.630 lei aport în natură reprezentând următoarele 

terenuri  situate în Municipiul Târgu-Jiu, judeţul Gorj: 

a)   terenul cu numărul cadastral nou 36308(vechi 3693/1), intabulat in cartea funciara nr. 36308, alei de acces, în 

suprafaţă de 6977 mp,  cu vecini: la nord, sud, est şi vest-rest proprietate; b) terenul cu numărul cadastral nou 

37839 (vechi 3693/2), intabulat in cartea funciara nr. 37839, teren aferent pentru calea ferată, în suprafaţă de 4.000 

mp cu vecini: la  nord, sud, est şi vest-rest proprietate; c) terenul cu numărul cadastral nou 37795 ( vechi 3693/3), 

intabulat in cartea funciara nr.37795, în suprafaţă de 42.586 mp cu vecini: la  nord-DN, la sud-rest proprietate, la 

est-rest proprietate iar la vest- Primăria Tg-Jiu; d)  terenul cu numărul cadastral nou 36283 (vechi 3693/4), intabulat 

in cartea funciara nr.36283, în suprafaţă de 7045mp, cu vecini: la nord-DN, la sud-rest proprietate, la est-drumul 

gării iar la vest-rest proprietate; e) terenul cu numărul cadastral nou 36305 ( vechi 3693/5), intabulat in cartea 

funciara nr. 36305, în suprafaţă de 14.235mp, cu vecini: la nord, sud şi vest-rest proprietate  iar la est-drumul gării; 

f) terenul cu numărul cadastral 3693/6, intabulat in cartea funciara nr. 39010, în suprafaţă  de 38.342 mp, cu vecini:  

la nord, sud, est-rest proprietate, iar la vest- gara CFR Bîrseşti; g) terenul cu numărul cadastral 36278 (vechi 

3693/7), intabulat in cartea funciara nr. 36278, în suprafaţă  de 19449 mp, cu vecini:  la nord-rest proprietate,  la 

sud şi est-drumul gării iar la vest-SC Hidroconstrucţia S.A. şi; h) terenul cu numărul cadastral nou 41942 (vechi 

3693/8), intabulat in cartea funciara nr. 41942, în suprafaţă  de 19.446 mp, cu vecini:  la nord, sud şi est-drumul 

gării, iar la vest- Sc  Hidroconstrucţia S.A   

       - alin 7.2 va avea urmatoarea formulare : Registrul Actionarilor societatii este tinut conform prevederilor 

legale de catre Depozitarul Central. Conform registrului consolidat, furnizat de Depozitarul Central la data de 

31.12.2020, structura actionariatului societatii este urmatoarea : 

- ZAMFIR SIMONA-IOANA: – cetatean roman, domiciliată în (………….), detine un numar de 1.174.389 

acţiuni nominative, reprezentand 32,5001 % din capitalul social total; 

- PĂTRUT ELISAVETA cetatean roman, cu domiciliu in (………….), deține un numar de 581.772 acţiuni 

nominative , reprezentand 16,1000 % din capitalul social total; 
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-SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE  MUNTENIA SA, cu sediul in București, strada Serghei 

Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2 , nr. inregistrare Camera de Comert J40/27499/1992 , detine un numar 

de 627.909 acţiuni nominative , reprezentind 17,3768 % din capitalul social total;  

-Manisor Vlad Mihai cetatean roman, cu domiciliu in (………….), detine un numar de 460.000 acţiuni 

nominative, reprezentand 12,7300 % din capitalul social total; 

 -Actionari Personae Fizice detin un numar de 466.094 actiuni, reprezentand 12,8987 %  din capitalul social total. 

- Acţionari Persoane Juridice detin un numar de 303.335 actiuni, reprezentand 8,3945 %  din capitalul social 

total. 

       - Art.12 Structura Adunarii Generale.Atributii – litera i din pct. 12.3.1  se elimina; 

       - literele j ;k si l se renumeroteaza si devin i ; j si k; 

      - Art. 17. Atributiile Consiliului de Administratie – se introduce litera n) cu urmatoarea formulare: Aproba 

structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor functionale 

si de productie; 

      

         PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

  6) Aprobarea imputernicirii d-nei Zamfir Simona Ioana, in calitate de Presedinte al Consiliului de 

Administratie in vederea semnarii Actului Constitutiv al societatii actualizat, ca urmare a modificarii 

acestuia;  

 

     PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

7) Stabilirea datei de 07.05.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se 

rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare  a Actionarilor si ex date 06.05.2021; 

        PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

8) Imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea 

ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

       PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

 

 

 

  

Această împuternicire a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al 

împuternicirii va fi transmis la sediul Macofil SA, Serviciul Secretariat C.A. si A.G.A, pana la data de 07 

Aprilie 2021 ora 12:00, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generală a 

acţionarilor, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acţionarul reprezentat. 

 

DDDaaatttaaa   aaacccooorrrdddăăărrriiiiii    îîîmmmpppuuuttteeerrrnnniiiccciiirrriiiiii: ………………………………………………… 

 

NNNuuummmeee   şşşiii    ppprrreeennnuuummmeee:::………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

(Numele si prenumele acţionarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acţionarului persoană 

juridică, în clar, cu majuscule) 

 

SSSeeemmmnnnăăătttuuurrraaa:::   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………             

(Semnătura acţionarului persoană fizică sau semnatura şi ştampila pentru reprezentantul legal al 

acţionarului persoană juridică). 

Notă: 
1Continutul este conform cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările 

ulterioare  
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PROIECT HOTARARE 

                                                    

                                                     HOTARAREA NR. 1/09.04.2021 

                           A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  

                                                    DE LA MACOFIL SA TG-JIU 

 

       Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la  MACOFIL SA, cu sediul in Tg-Jiu, str. Barsesti, 

nr. 217, inregistrata la ORC Gorj sub numarul J18/80/1991, cod unic de inregistrare RO2157789, capital 

social subscris si varsat 9.033.747,5 lei impartit in 3.613.499 actiuni nominative avand o valoare 

nominala de 2,5 lei, convocata in temeiul art 117 din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare, ale legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si 

operatiuni de piata si al Actului Constitutiv, legal intrunita in data de 09.04.2021  la sediul societatii, cu 

o prezenta a actionarilor, direct sau prin corespondenta , detinand un numar de ............... actiuni, ce 

reprezinta un procent................. % din numarul total de actiuni si cu un numar de .....................voturi 

valabil exprimate, cu majoritatea voturilor exprimte, a luat urmatoarea : 

 

                                                           HOTARARE 

 

 

     1.Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi exprimate, 

cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi exprimate si 

cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi exprimate, se 

aproba prezenterea raportului Consiliului de Administratie al MACOFIL SA si prezentarea raportului 

auditorului financiar; 

 

      2. Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi 

exprimate, cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi 

exprimate si cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi 

exprimate, se aproba situatiile financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2020; 
 

 

   3. Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi exprimate, 

cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi exprimate si 

cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi exprimate, se 

aproba repartizarea profitului aferent exercitiul financiar 2020 in valoare de 12.248.285,93lei, astfel:  

                    -   pentru constituirea rezervelor legale 541.450.40 lei; 

                    -   pentru constituirea rezervei aferente profitului reinvestit 1.414.921 lei; 

                    -   361.349,90 lei-dividende, respectiv 0,10 lei/dividend brut pe actiune; 

                    -   diferenta de 9.930.564,63 lei ramanand profit nerepartizat. 

           Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 24.05.2021.  

http://www.macofilsa.ro/
mailto:macofil@gmail.com


   4. Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi exprimate, 

cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi exprimate si 

cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi exprimate, se 

aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 si a programului de investitii pentru anul 2021; 

   

    5. Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi exprimate, 

cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi exprimate si 

cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi exprimate, se 

aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020; 

 

   6. Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi exprimate, 

cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi exprimate si 

cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi exprimate, se 

aproba politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor executivi ai 

societatii; 

 

   7. Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi exprimate, 

cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi exprimate si 

cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi exprimate, se 

aproba organigrama societatii conform Art.12 pct.12.3.1 lit i din Actul Constitutiv; 
    

   8. Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi exprimate, 

cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi exprimate si 

cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi exprimate, se 

aproba alegerea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit financiar; 

 

   9.  Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi exprimate, 

cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi exprimate si 

cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi exprimate, se 

aproba stabilirea datei de 07.04.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra 

carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare  a Actionarilor si ex date 06.04.2021; 

 

    

10. Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi exprimate, 

cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi exprimate si 

cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi exprimate, se 

aproba imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in 

vederea ducerii la indeplinire a prevederilor hotararii adoptate. 

 

 

            PRESEDINTE CA       SECRETAR 
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PROIECT HOTARARE 

                                                    

                                                     HOTARAREA NR. 2/09.04.2021 

                           A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  

                                                    DE LA MACOFIL SA TG-JIU 

 

       Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la  MACOFIL SA, cu sediul in Tg-Jiu, str. Barsesti, 

nr. 217, inregistrata la ORC Gorj sub numarul J18/80/1991, cod unic de inregistrare RO2157789, capital 

social subscris si varsat 9.033.747,5 lei impartit in 3.613.499 actiuni nominative avand o valoare 

nominala de 2,5 lei, convocata in temeiul art 117 din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare, ale legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si 

operatiuni de piata si al Actului Constitutiv, legal intrunita in data de 09.04.2021  la sediul societatii, cu 

o prezenta a actionarilor, direct sau prin corespondenta , detinand un numar de ............... actiuni, ce 

reprezinta un procent................. % din numarul total de actiuni si cu un numar de .....................voturi 

valabil exprimate, cu majoritatea voturilor exprimte, a luat urmatoarea : 

 

                                                           HOTARARE 

 

 

    1. Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi exprimate, 

cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi exprimate si 

cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi exprimate, se 

aproba prelungirea liniei de credit in valoare de 5.180.000 lei pe o perioada de 24 luni cu posibilitate de 

prelungire la scadenta, de la Sucursala CEC Bank Cluj-Napoca cu sediul in Cluj-Napoca, b-dul 21 

Decembrie 1989, nr.23-35;  

            Se constituie in garantie urmatoarele : 

-Ipoteca de rang II asupra imobil inscris in CF nr. 36278 Targu Jiu, constand in teren in suprafata de 

19.449 mp + constructii, proprietatea Macofil SA si asupra drum de acces inscris in CF nr. 36308 Targu 

Jiu; 

-Ipoteca de rang II asupra imobil inscris in CF nr. 37795 Targu Jiu, constand in teren in suprafata de 

42.586 mp + constructii, proprietatea Macofil SA; 

-Ipoteca de rang II asupra imobil inscris in CF nr. 39010 Targu Jiu, constand in teren in suprafata de 

38.342 mp + constructii, proprietatea Macofil SA; 

-Ipoteca mobiliara de rang II asupra “Linie de fabricatie elemente de zidarie (caramizi) MACOTERM” 

(inclusiv sistemul de lubrifiere centralizata in regim automat a vagonetilor de cuptor), inregistrata cu 

numarul de inventar 968, proprietatea societatii Macofil SA; 

Ipoteca mobiliara asupra conturilor societatii deschise la CEC Bank SA. 

 

      2. Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi 

exprimate, cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi 

exprimate si cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi 

http://www.macofilsa.ro/
mailto:macofil@gmail.com


exprimate, se aproba prelungirea facilitatii de descoperire de cont pe cardul MasterCard Business in 

valoare de 80.000 lei pe o perioada de 24 luni cu posibilitate de prelungire pe intervale succesive de 24 

luni, de la Sucursala CEC Bank Cluj-Napoca cu sediul in Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989, nr.23-

35; 

 

   3. Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi exprimate, 

cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi exprimate si 

cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi exprimate, se 

aproba imputernicirea d-nei Zamfir Simona Ioana, presedinte al Consiliului de Administratie al Macofil 

SA, sa semneze contractele de imprumut, contractele de garantare si orice alte documente in relatia cu 

CEC Bank in vederea finantarii; 

 

    4. Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi exprimate, 

cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi exprimate si 

cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi exprimate, se 

aproba majorarea valorii nominale a actiunilor existente cu suma de 1,60 lei/actiune, de la valoarea de 

2,50 lei/actiune la valoarea de 4,10 lei/actiune; 

Se majoreaza capitalului social al MACOFIL SA, prin marirea valorii nominale a actiunilor existente, cu 

un aport in numerar din profitul aferent exercitiului financiar 2019 ramas nerepartizat la sfarsitul anului 

2020, cu suma de 5.781.598,40 lei.  

Urmare a majorarii valorii nominale a actiunilor existente cu suma de 1,60 lei/actiune de la 2,50 

lei/actiune la valoarea de 4,10 lei/actiune, capitalul social al societatii Macofil SA se majoreaza cu suma 

de 5.781.598,40 de la 9.033.747,50 lei la 14.815.345,90 lei. 

 

  5.  Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi exprimate, 

cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi exprimate si 

cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi exprimate, se 

aproba modificarea actului constitutiv al Macofil SA, dupa cum urmeaza: 

      - Art. 7- Capitalul social si structura actionariatului -alin. 7.1 va avea urmatoarea formulare : 

Capitalul social subscris este de 14.815.345,90 lei,   împartit in 3.613.499 acţiuni nominativ, cu o valoare 

de 4,10 lei/actiune, din care 14.015.724,90 lei aport în numerar integral vărsat şi 799.630 lei aport în 

natură reprezentând următoarele terenuri  situate în Municipiul Târgu-Jiu, judeţul Gorj: 

a)   terenul cu numărul cadastral nou 36308(vechi 3693/1), intabulat in cartea funciara nr. 36308, alei de 

acces, în suprafaţă de 6977 mp,  cu vecini: la nord, sud, est şi vest-rest proprietate; b) terenul cu numărul 

cadastral nou 37839 (vechi 3693/2), intabulat in cartea funciara nr. 37839, teren aferent pentru calea 

ferată, în suprafaţă de 4.000 mp cu vecini: la  nord, sud, est şi vest-rest proprietate; c) terenul cu numărul 

cadastral nou 37795 ( vechi 3693/3), intabulat in cartea funciara nr.37795, în suprafaţă de 42.586 mp cu 

vecini: la  nord-DN, la sud-rest proprietate, la est-rest proprietate iar la vest- Primăria Tg-Jiu; d)  terenul 

cu numărul cadastral nou 36283 (vechi 3693/4), intabulat in cartea funciara nr.36283, în suprafaţă de 

7045mp, cu vecini: la nord-DN, la sud-rest proprietate, la est-drumul gării iar la vest-rest proprietate; e) 

terenul cu numărul cadastral nou 36305 ( vechi 3693/5), intabulat in cartea funciara nr. 36305, în 

suprafaţă de 14.235mp, cu vecini: la nord, sud şi vest-rest proprietate  iar la est-drumul gării; f) terenul 

cu numărul cadastral 3693/6, intabulat in cartea funciara nr. 39010, în suprafaţă  de 38.342 mp, cu 

vecini:  la nord, sud, est-rest proprietate, iar la vest- gara CFR Bîrseşti; g) terenul cu numărul cadastral 

36278 (vechi 3693/7), intabulat in cartea funciara nr. 36278, în suprafaţă  de 19449 mp, cu vecini:  la 

nord-rest proprietate,  la sud şi est-drumul gării iar la vest-SC Hidroconstrucţia S.A. şi; h) terenul cu 

numărul cadastral nou 41942 (vechi 3693/8), intabulat in cartea funciara nr. 41942, în suprafaţă  de 

19.446 mp, cu vecini:  la nord, sud şi est-drumul gării, iar la vest- Sc  Hidroconstrucţia S.A   

- alin 7.2 va avea urmatoarea formulare : Registrul Actionarilor societatii este tinut conform prevederilor 

legale de catre Depozitarul Central. Conform registrului consolidat, furnizat de, Depozitarul Central la 

data de 31.12.2020, structura actionariatului societatii este urmatoarea : 



- ZAMFIR SIMONA-IOANA: – cetatean roman, domiciliată în  (............), detine un numar de 1.174.389 

acţiuni nominative, reprezentand 32,5001 % din capitalul social total; 

- PĂTRUT ELISAVETA cetatean roman, cu domiciliu in  (............) deține un numar de 581.772 acţiuni 

nominative , reprezentand 16,1000 % din capitalul social total; 

-SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE  MUNTENIA SA, cu sediul in București, strada 

Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2, nr. inregistrare Camera de Comert J40/27499/1992, 

detine un numar de 627.909 acţiuni nominative , reprezentind 17,3768 % din capitalul social total;  

-Manisor Vlad Mihai cetatean roman, cu domiciliu in  (............) detine un numar de 460.000 acţiuni 

nominative, reprezentand 12,7300 % din capitalul social total; 

-Actionari Personae Fizice detin un numar de 466.094 actiuni, reprezentand 12,8987 %  din capitalul 

social total. 

- Acţionari Persoane Juridice detin un numar de 303.335 actiuni, reprezentand 8,3945 %  din capitalul 

social total. 

- Art.12 Structura Adunarii Generale.Atributii – litera i din pct. 12.3.1  se elimina; 

- literele j ;k si l se renumeroteaza si devin i ; j si k; 

- Art. 17. Atributiile Consiliului de Administratie – se introduce litera n) cu urmatoarea formulare: 

Aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, normativul de constituire a 

compartimentelor functionale si de productie; 

 

6.  Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi exprimate, 

cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi exprimate si 

cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi exprimate, se 

aproba imputernicirea d-nei Zamfir Simona Ioana, in calitate de Presedinte al Consiliului de 

Administratie in vederea semnarii Actului Constitutiv al societatii actualizat, ca urmare a modificarii 

acestuia;  

 

   7.  Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi exprimate, 

cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi exprimate si 

cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi exprimate, se 

aproba stabilirea datei de 07.05.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra 

carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare  a Actionarilor si ex date 06.05.2021; 
 

    8. Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi exprimate, 

cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi exprimate si 

cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi exprimate, se 

aproba imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in 

vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

 

 

            

              PRESEDINTE CA             SECRETAR 
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      PROPUNERI 

                               Privind alegerea auditorului financiar 

 

 

Consiliul de Administratie al Macofil SA, propune continuarea colaborarii cu 

societatea de audit financiar extern SC EXPERT ACNT SRT, reprezentata de domnul 

Giubalca Andrei, pe o perioada de 1 an.   

 

 

 

 

 

                    PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

              Zamfir Simona Ioana 
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NOTA DE FUNDAMENTARE 

La punctul 1 – Ordinea de zi AGEA 

 

 

Nota de fundamentare  - pentru aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 

5.180.000 lei pe o perioada de 24 luni cu posibilitatea de prelungire la scadenta, de la 

Sucursala CEC BANK Cluj-Napoca cu sediul in Cluj-Napoca, Bd.21 Decembrie 1989, 

nr.23-35, garantata cu ipotecile menționate . Principalele considerente pentru prelungirea 

facilitații: 

 

Situația sanitara actuala (pandemie, stare de alerta) care va afecta si domeniul 

construcțiilor (construcția de clădiri de birouri si infrastructura); 

Siguranța existentei unei finanțări pe termen de 24 luni; 

Costuri reduse asociate; 

Comision de utilizare 0% ; 

 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație 

Simona-Ioana Zamfir 
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NOTA DE FUNDAMENTARE 

La punctul 2 – Ordinea de zi AGEA 

 

 

 Nota de fundamentare - pentru aprobarea prelungirii facilitații de descoperire pe 

cardul MasterCard Business in valoare de 80.000 lei pe o perioada de 24 luni cu 

posibilitate de prelungire pe intervale succesive de 24 luni, , de la Sucursala CEC BANK 

Cluj-Napoca cu sediul in Cluj-Napoca, Bd.21 Decembrie 1989, nr.23-35: 

 

a) Linia de credit menționată anterior are o facilitate de descoperire cont pe 

card MasterCard Business in valoare de 80.000 lei, extrem de utilă pentru plăti de mica-

medie valoare sau deplasări; 

 

 

 

 

 

 

       Președinte Consiliu de Administrație 

Simona-Ioana Zamfir 
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NOTA FUNDAMENTARE 

La punctul 4 – Ordinea de zi AGEA 

 

 

 Nota de fundamentare - pentru aprobarea majorării valorii nominale a acțiunilor 

existente cu suma de 1,60 lei/acțiune, de la valoarea de 2,50 lei/acțiune la valoare de 4,10 

lei/acțiune; 

 Majorarea capitalului social al SC MACOFIL SA prin mărirea valorii nominale a 

acțiunilor existente, cu un aport in numerar din profitul aferent exercițiului financiar 2019 

rămas nerepartizat la sfârșitul anului 2020, cu suma de 5.781.598,40 lei. 

Urmare a majorării valorii nominale a  acțiunilor existente cu suma de 1,60 

lei/acțiune de la 2,50 lei/acțiune la  valoarea de 4,10 lei/acțiune, capitalul social al 

Societății MACOFIL S.A. TG JIU, se majorează cu suma de 5.781.598,40 lei   de la 

9.033.747,50 lei la 14.815.345,90 lei: 

a) Creșterea propusa a capitalului social, împreună cu creșterea constanta a 

cifrei de afaceri (ex: 28,53% in 2020 fata de 2019) reprezintă o oportunitate pentru 

dezvoltarea MACOFIL SA, prin consolidarea capitalurilor proprii si a structurii 

bilanțiere; 

b) Ultima majorare de capital a fost operata in anul 2008; 

c) Prin creșterea valorii nominale a acțiunilor acordam, in mod egal, tuturor 

acționarilor MACOFIL S.A. aceleași drepturi; 

 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație 

Simona-Ioana Zamfir 

http://www.macofil.ro/
mailto:macofil@gmail.com


 

              
                       

Societatea Comerciala Materiale de Construcții si Filtre 

Nr. O.R.C.-J 18/80/1991; Cod fiscal: R 2157789 

 
     Adresa: Str. Componenta Bârsești, Nr. 217    Tel:    +040-0253/212690; 212691 

     Târgu Jiu, cod 210001, jud. Gorj – Romania    +040-0253/212167 

     www.macofil.ro                                                        Fax:     +040-0253/215852    

     E-mail: macofil@gmail.com                                       Mobil: +040-0744558897 

 
 Aprobata prin H.C. A. nr.2/04.03.2021 

 

                      

 

 

POLITICA DE REMUNERARE MACOFIL 

 

PRINCIPII ȘI OBIECTIVE ALE POLITICII DE REMUNERARE 

 

Principalul obiectiv al companiei Macofil în ceea ce privește politica de 

remunerare este acela de a respecta principiul echității, luând în considerare 

strategia de afaceri, cultura și valorile organizației, interesele pe termen lung ale 

companiei și ale acționarilor.  

Cadrul general de remunerare susține societatea Macofil SA în atingerea 

obiectivelor de afaceri stabilite.  

 

STRUCTURI INTERNE CU RESPONSABILITATE PRIVIND 

REMUNERAREA 

 

Consiliul de Administrație are ca atribuție de bază analizarea și stabilirea 

politicii de remunerare, astfel încât aceasta să corespundă strategiei de afaceri, 

obiectivelor și intereselor pe termen lung, și asigură implementarea acesteia pentru 

asigurarea deplinei sale funcționalități. 

Adunarea generală a acționarilor  este responsabilă de adoptarea și 

modificarea politicii de remunerare a Macofil. 

Compartimentul Resurse Umane deține atribuții în sensul propunerii unui 

sistem de remunerare și recompensare echitabil și competitiv, pentru angajații 

companiei.  

Oficiul Juridic sprijină și consiliază Directorii Executivi în implementarea 

acestei politici și are toate responsabilitățile suplimentare în concordanță cu 

prevederile acestei politici. De asemenea, analizează modul în care politica de 

remunerare afectează conformitatea companiei față de legile și reglementările în 

vigoare, aprobând această politică și toate documentele emise potrivit acestei 

politici.  

Atribuțiile menționate mai sus sunt completate de responsabilitățile 

adiționale, specifice fiecărei structuri. 
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REMUNERARE ȘI PERFORMANȚĂ 

 

 

În conformitate cu legislația și cu politicile solide de remunerare, există două 

tipuri de remunerație: fixă și variabilă.  

 

REMUNERAȚIE FIXĂ  

Remunerația este fixă atunci când condițiile de acordare a acesteia:  

- Sunt bazate pe criterii predeterminate;  

- Sunt nediscreționare referitor la nivelul de experiență profesională și 

vechimea angajaților;  

- Sunt transparente în ceea ce privește suma individuală acordată fiecărui 

angajat;  

- Sunt permanente; adică menținute pe o perioadă de timp strâns legată de 

rolul specific și de responsabilitățile organizaționale;  

- Sunt nerevocabile; suma permanentă este schimbată doar prin negociere 

colectivă sau prin renegocieri ulterioare în conformitate cu legislația naționala 

privind stabilirea salariilor;  

- Nu pot fi reduse, suspendate sau anulate de companie fără acordul 

angajatului;  

 

REMUNERAȚIE VARIABILĂ  

Remunerația este variabilă când nu întrunește condițiile pentru includerea ei 

în categoria de remunerație fixă.  

Valoarea remunerației variabile se bazează pe:  

1. Evaluarea performanței individuale;  

2. Performața societății Macofil. 

 

Evaluarea performanței individuale ia în considerare atât aspecte financiare, 

cât și nefinanciare precum: obiective realizate, proiecte implementate, etc.  

Evaluarea de performanță se realizează într-un cadru multi-anual, pentru a ne 

asigura că procesul de evaluare este bazat pe performanța pe termen lung și că plata 

actuală a componentelor de remunerare bazată pe performanță este eșalonată pe o 

perioadă care are în vedere riscurile specifice ale activității Macofil SA. 

Remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație este 

stabilită în sumă fixă și aprobată de Adunarea Generală a acționarilor.  

 Remunerația Directorilor Executivi include o parte fixă și una variabilă.  

 

POLITICA DE PLATA AMÂNATĂ A BONUSULUI  

În condiția îndeplinirii criteriilor de învestire, politica de amânare pentru 

Directorii Executivi este următoarea:  

În toate cazurile cel puțin 50% din componenta variabilă este amânată pe o 

perioadă de 3 ani și este corelată în mod corespunzător cu natura activității, riscurile  



 

 

acesteia și responsabilitățile specifice ale fiecărui Director Executiv. Până la 100% 

din totalul remunerației variabile poate face obiectul unor acorduri de tip clawback 

sau bonus malus.  

Malus = o practică de ajustare în funcție de performanță care permite 

ajustarea părții din bonusul unui angajat pentru care nu s-a intrat încă în drepturi, dar 

care fusese deja comunicat angajatului, pentru a ține cont de evenimentele ulterioare 

comunicării bonusului. 

Clawback = o practică de ajustare in funcție de performanța care permite 

retragerea integrală sau parțială a bonusului unui angajat pentru care s-a intrat deja 

în drepturi, luându-se în considerare evenimente ulterioare bonusului. 

Directorii Executivi sunt învestiți în ceea ce privește remunerația datorată 

potrivit acordurilor de amânare în mod proporțional. Directorul executiv este plătit 

pentru sau este învestit în ceea ce privește remunerația variabilă, incluzând partea 

amânată, doar dacă remunerația variabilă poate fi susținută de situația financiară 

generală a societății și poate fi justificată pe baza performanței societății, de 

performanta individuală și cea a structurii operaționale din care face parte.  

 

CRITERII UTILIZATE PENTRU MĂSURAREA PERFORMANȚEI 

(cumulate):  

- Realizarea profitului propus  

- Realizarea obiectivelor individuale  

Bonusul este acordat la 100% realizare a țintelor stabilite. Consiliul de 

Administrație poate decide – în mod justificat și respectând principiile echitații și 

plății pentru performanță – să acorde bonusul integral sau parțial tuturor sau unor 

Directori Executivi pentru un nivel de atingere a țintelor stabilite, care nu poate fi 

mai mic de 85%.  

 

RAPORTUL DINTRE REMUNERAȚIA FIXĂ ȘI VARIABILĂ  

Remunerația totală anuală a Directorilor Executivi constă într-o componentă 

fixă și una variabilă. Componenta variabilă nu poate depăși 30% din componenta 

anuală totală a remunerației fixe. 

 

 

Președinte CA 

ZAMFIR SIMONA IOANA 


