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PROIECT
HOTĂRÂREA nr. 1
din 20/21.04.2015
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii FEPER-S.A., aşa cum aceştia au fost
înregistraţi în Registrul acţionarilor, la data de referinţă din 06.04.2015, ţinut de către Depozitarul
Sibex S.A., care şi-a desfăşurat lucrările la prima/a doua convocare, în data de 20.04.2015/21.04.2015;
Cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 01 din 20.04.2015,
încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor Societăţii FEPER-S.A., având
în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administraţie al Societăţii FEPER-S.A., publicată în
Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. ….., în ziarul naţional Bursa din data de 18.03.2015
şi pe website-ul societăţii la adresa www.feper.ro şi având în vedere materialele prezentate în cadrul
ordinii de zi, precum şi voturile, în cadrul unui cvorum de _______% din capitalul social, exprimate
direct, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se aprobă:
I. Situaţiile financiare anuale individuale, respectiv Bilanţul contabil, Contul de profit şi
pierdere, Situaţia modificărilor capitalului propriu, Situaţia fluxurilor de trezorerie, Date informative,
Situaţia activelor imobilizate şi Notele explicative ale situaţiilor financiare anuale, întocmite pentru
exerciţiul financiar din anul 2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi de
Auditorul financiar S.C.ABA AUDIT S.R.L. care conţin, în sinteză, următoarele date:
Total capitaluri proprii
Total venituri
Total cheltuieli
Rezultatul brut – profit
Impozit pe profit
Rezultatul exerciţiului financiar - profit

41.396.652 lei
18.258.850 lei
16.093.969 lei
2.164.881 lei
409.259 lei
1.755.622 lei

II. Repartizarea pe destinaţii a profitului net realizat în exerciţiul financiar din anul 2014 în
sumă de 1.755.622 lei, fixarea dividendului brut pe acţiune şi stabilirea termenului şi a modalităţilor de
plată a dividendelor către acţionari, conform propunerii Consiliului de Administraţie, astfel:
a). Suma de 108.244,00 lei pentru constituirea rezervei legale;
b). Suma de 797.190,77 lei reprezintă alte rezerve;
c). Suma de 850.187,26 lei pentru dividende
(1) Dividendul brut ce urmează a se acorda pentru o acţiune deţinută la data de înregistrare, se fixează la
0,0061 lei/acţiune, ceea ce reprezintă o rată de distribuire de 48,43 % din profitul net realizat şi repartizat.
(2) Dividendele distribuite din profitul realizat în exerciţiul financiar 2014 urmează a se plăti
acţionarilor în conditiile legii incepand cu data de 25.05.2015, pana la data de 30.09.2015.

(3) Modalităţile de plată şi procedurile corespunzătoare, vor fi stabilite in conditiile legii de către
consiliul de administraţie şi vor fi aduse la cunoştinţă acţionarilor printr-un comunicat ce va fi publicat cel puţin
în ziarul BURSA şi care va fi postat pe website-ul societăţii: www.feper.ro .
(4) Acţionarii îndreptăţiţi să primească dividendele distribuite din profitul net realizat în exerciţiul
financiar din anul 2014 sunt cei înregistraţi în registrul consolidat al acţionarilor la data de înregistrare aprobată
de adunarea generală ordinară a acţionarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr.
297/2004 - privind piaţa de capital, respectiv 22.05.2015.
III. Descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul
financiar din anul 2014.

IV. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015, Programul de fabricaţie pentru anul 2015
şi Programul investiţional pentru anul 2015, care conţin, în sinteză, următoarele prevederi:
- mii lei Total venituri
15.209.845
Total cheltuieli (exclusiv impozitul pe profit)
14.394.837
Profit brut
815.008
Profit net
532.927
Investiţii (minim)
3.268.845
V. Data de 22.05.2015, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra
cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinară a acţionarilor din 20/21.04.2015.
VI. Pentru anul 2015 să se aplice condiţiile şi modul de calcul al remuneraţiilor variabile
cuvenite administratorilor şi directorului general, conform prevederilor Contractului de Administrare şi
de Mandat aprobate pentru anul 2015.

VII. Împuterniceşte pe directorul general dl. Mielu DOBRIN să ducă la îndeplinire hotărârile
adoptate şi pe dna. Cosmina DEACONESCU, să efectueze formele de publicitate legală.
Art. 2 - Documentele conţinând informaţiile, datele şi propunerile ce au stat la baza aprobărilor
enumerate constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă şi se află depozitate la
societate.
Art. 3 - (1) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 01/20/21.04.2015, în
care este consemnată desfăşurarea lucrărilor adunării generale ordinară a acţionarilor, întocmit şi
semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.O.A., precum şi de preşedintele Consiliului de
administraţie, care a condus lucrările adunării generale.
(2) În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, precum şi cu regulamentele şi
instrucţiunile privind informarea continuă a acţionarilor, emise în aplicarea acestora, prezenta hotărâre
se va da publicităţii, se va comunica Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) şi Sistemului
Alternativ de Tranzacţionare Sibiu Stock Exchange S.A. şi va fi depusă în termenul legal la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pentru a fi menţionată în registru şi publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
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