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Rezultatul voturilor  
 
 

 in Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor S.C. CONDMAG S.A. 
ce a avut loc la sediul societăţii in data de 27.04.2021, ora 12.00 a.m. 

  (prima convocare) 
 
 
         Art. 1. Se aproba, cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând 45,8238 % din 
capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot deţinute in adunare de 
acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, situaţiile financiare anuale individuale (situaţia poziţiei 
financiare, situaţia rezultatului global, situaţia modificărilor capitalurilor proprii, situaţia 
fluxurilor de trezorerie, note la situaţiile financiare) aferente anului 2020, pe baza raportului 
anual al Administratorului Special si a raportului auditorului financiar, întocmite conform 
prevederilor OMFP nr. 2844/2016. 
Cu privire la punctul 1 inscris pe ordinea de zi a adunarii, s-au exprimat exprimat un 
numar total de 174.742.676 voturi valabile, reprezentand un numar de 174.742.676 actiuni 
ale Societatii, respectiv 45,8238 % din capitalul social al Societatii si 100 % din drepturile de 
vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin 
corespondenta, dintre care: 

- voturi pentru: 174.742.676 reprezentand 100 %, din drepturile de vot ale actionarilor 
prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin 
corespondenta; 

- voturi impotriva: 0; 
- abtineri:  0; 

 
Art. 2. Se aproba, cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând 45,8238 % din capitalul 
social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot deţinute in adunare de acţionarii 
prezenţi sau reprezentaţi, raportul anual al Administratorului Special cu privire la activitatea 
desfăşurata de Societate in anul 2020. 
Cu privire la punctul 2 inscris pe ordinea de zi a adunarii, s-au exprimat exprimat un 
numar total de 174.742.676 voturi valabile, reprezentand un numar de 174.742.676 actiuni 
ale Societatii, respectiv 45,8238 % din capitalul social al Societatii si 100 % din drepturile de 
vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin 
corespondenta, dintre care: 

- voturi pentru: 174.742.676 reprezentand 100 %, din drepturile de vot ale actionarilor 
prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin 
corespondenta; 

- voturi impotriva: 0; 
- abtineri:  0; 

 
Art. 3. Se aproba, cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând 45,8238 % din capitalul 
social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot deţinute in adunare de acţionarii 
prezenţi sau reprezentaţi:  (i) rezultatul global aferent activităţii desfăşurate de Societate pe 
parcursul anului 2020  si (ii) distribuirea profitului obtinut pentru acoperirea pierderii 
contabile inregistrate de Societate in exercitiile financiare anterioare.  
Cu privire la punctul 3 inscris pe ordinea de zi a adunarii, s-au exprimat exprimat un 
numar total de 174.742.676 voturi valabile, reprezentand un numar de 174.742.676 actiuni 
ale Societatii, respectiv 45,8238 % din capitalul social al Societatii si 100 % din drepturile de 
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vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin 
corespondenta, dintre care: 

- voturi pentru: 174.742.676 reprezentand 100 %, din drepturile de vot ale actionarilor 
prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin 
corespondenta; 

- voturi impotriva: 0; 
- abtineri:  0; 

 
Art. 4. Se aproba, cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând 45,8238 % din capitalul 
social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot deţinute in adunare de acţionarii 
prezenţi sau reprezentaţi, planul de investiţii pentru anul 2021, sub rezerva aprobării acestor 
investiţii de către Adunarea Creditorilor, in conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014 
privind insolvenţă.  
 
Cu privire la punctul 5 inscris pe ordinea de zi a adunarii, s-au exprimat exprimat un 
numar total de 174.742.676 voturi valabile, reprezentand un numar de 174.742.676 actiuni 
ale Societatii, respectiv 45,8238 % din capitalul social al Societatii si 100 % din drepturile de 
vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin 
corespondenta, dintre care: 

- voturi pentru: 174.742.676 reprezentand 100 %, din drepturile de vot ale actionarilor 
prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin 
corespondenta; 

- voturi impotriva: 0; 
- abtineri:  0; 

 
Art. 5. Se aproba, cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând 45,8238 % din capitalul 
social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot deţinute in adunare de acţionarii 
prezenţi sau reprezentaţi, bugetul de venituri si cheltuieli al Societăţii pentru anul 2021. 
 
Cu privire la punctul 5 inscris pe ordinea de zi a adunarii, s-au exprimat exprimat un 
numar total de 174.742.676 voturi valabile, reprezentand un numar de 174.742.676 actiuni 
ale Societatii, respectiv 45,8238 % din capitalul social al Societatii si 100 % din drepturile de 
vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin 
corespondenta, dintre care: 

- voturi pentru: 174.742.676 reprezentand 100 %, din drepturile de vot ale actionarilor 
prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin 
corespondenta; 

- voturi impotriva: 0; 
- abtineri:  0; 

 
Art. 6. Se aproba in unanimitate Politica de remunerare a conducatorilor.  
 
Cu privire la punctul 6 inscris pe ordinea de zi a adunarii, s-au exprimat exprimat un 
numar total de 174.742.676 voturi valabile, reprezentand un numar de 174.742.676 actiuni 
ale Societatii, respectiv 45,8238 % din capitalul social al Societatii si 100 % din drepturile de 
vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin 
corespondenta, dintre care: 
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- voturi pentru: 174.742.676 reprezentand 100 %, din drepturile de vot ale actionarilor 
prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin 
corespondenta; 

- voturi impotriva: 0; 
- abtineri:  0; 

 
Art. 7. Se aprobă in unanimitate desemnarea administratorului special – Gheorghe 
Călburean pentru împuternicirea persoanei care semnează hotărârea AGA şi a persoanei 
care să efectueze demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârii la O.R.C. 
 
Cu privire la punctul 7 inscris pe ordinea de zi a adunarii, s-au exprimat exprimat un 
numar total de 174.742.676 voturi valabile, reprezentand un numar de 174.742.676 actiuni 
ale Societatii, respectiv 45,8238 % din capitalul social al Societatii si 100 % din drepturile de 
vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin 
corespondenta, dintre care: 

- voturi pentru: 174.742.676 reprezentand 100 %, din drepturile de vot ale actionarilor 
prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin 
corespondenta; 

- voturi impotriva: 0; 
- abtineri:  0; 

 
Art. 8. Se aproba in unanimitate data 18.05.2021 ca fiind data de înregistrare. 
  
 
Cu privire la punctul 8 inscris pe ordinea de zi a adunarii, s-au exprimat exprimat un 
numar total de 174.742.676 voturi valabile, reprezentand un numar de 174.742.676 actiuni 
ale Societatii, respectiv 45,8238 % din capitalul social al Societatii si 100 % din drepturile de 
vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin 
corespondenta, dintre care: 

- voturi pentru: 174.742.676 reprezentand 100 %, din drepturile de vot ale actionarilor 
prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin 
corespondenta; 

- voturi impotriva: 0; 
- abtineri:  0; 

 
  
                                                                                                                               

                                                                           
 in Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor S.C. CONDMAG S.A. 

ce a avut loc la sediul societăţii in data de 27.04.2021, ora 13.00 a.m. 
  (prima convocare) 

 
Art. 1. Se aproba, cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând 45,8238 % din capitalul 
social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot deţinute in adunare de acţionarii 
prezenţi sau reprezentaţi, mutarea sediului social al societatii la adresa: Brasov, șoseaua 
Cristianului nr.11, jud.Brasov. 
 
Cu privire la punctul 1 inscris pe ordinea de zi a adunarii, s-au exprimat exprimat un 
numar total de 174.742.676 voturi valabile, reprezentand un numar de 174.742.676 actiuni 



4 
 

ale Societatii, respectiv 45,8238 % din capitalul social al Societatii si 100 % din drepturile de 
vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin 
corespondenta, dintre care: 

- voturi pentru: 174.742.676 reprezentand 100 %, din drepturile de vot ale actionarilor 
prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin 
corespondenta; 

- voturi impotriva: 0; 
- abtineri:  0; 

 
Art. 2. Se aprobă in unanimitate desemnarea administratorului special – Gheorghe 
Călburean pentru semnarea Actului Constitutiv Actualizat și pentru împuternicirea persoanei 
care semnează hotărârea AGA şi a persoanei care să efectueze demersurile necesare în 
vederea înregistrării hotărârii la O.R.C. 
 
Cu privire la punctul 2 inscris pe ordinea de zi a adunarii, s-au exprimat exprimat un 
numar total de 174.742.676 voturi valabile, reprezentand un numar de 174.742.676 actiuni 
ale Societatii, respectiv 45,8238 % din capitalul social al Societatii si 100 % din drepturile de 
vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin 
corespondenta, dintre care: 

- voturi pentru: 174.742.676 reprezentand 100 %, din drepturile de vot ale actionarilor 
prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin 
corespondenta; 

- voturi impotriva: 0; 
- abtineri:  0; 

 
Art. 3. Se aproba in unanimitate data 18.05.2021 ca fiind data de înregistrare. 
 
Cu privire la punctul 3 inscris pe ordinea de zi a adunarii, s-au exprimat exprimat un 
numar total de 174.742.676 voturi valabile, reprezentand un numar de 174.742.676 actiuni 
ale Societatii, respectiv 45,8238 % din capitalul social al Societatii si 100 % din drepturile de 
vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin 
corespondenta, dintre care: 

- voturi pentru: 174.742.676 reprezentand 100 %, din drepturile de vot ale actionarilor 
prezenti si reprezentati in adunare, inclusiv actionarii care au votat prin 
corespondenta; 

- voturi impotriva: 0; 
- abtineri:  0; 

 


