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Raport curent întocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004 - Data raportului: 24.01.2014 
 
Denumirea entității emitente  
Sediul social 
Numărul de telefon/fax  
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului  
Număr de ordine în Registrul Comerțului 
Capital social subscris și vărsat  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise 

S.C. Alro S.A.  
Slatina, Str. Pitesti nr. 116, Jud. Olt  
0249.431.901 / 0249.437.500  
RO 1515374  
J28/8/1991 
356.889.567,5 Lei  
Bursa de Valori București 

 
În data de 24 ianuarie 2014 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Alro S.A. 
Au participat următorii acționari: 

● Vimetco NV, care deține acțiuni reprezentând 84,1898% din capitalul social, reprezentată de către Ioana Racoti; 
● Fondul Proprietatea, care deține acțiuni reprezentând 10,2111% din capitalul social, reprezentat de către Daniel Naftali; 
● S.C. Conef S.A., care deține acțiuni reprezentând 3,7689% din capitalul social, reprezentată de către Ioana Racoti; 
● Dumitrașcu Gheorghe, care deține acțiuni reprezentând 0,0004% din capitalul social; 
● Gheorghe Dobra, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001% din capitalul social; 
● Stoian Constantin, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001% din capitalul social; 
● Ioana Racoti, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001% din capitalul social. 

 
Acționarii prezenți la Adunarea Generală Extraordinară dețin acțiuni reprezentând 98,1702% din capitalul social. 
 
Au fost luate următoarele decizii: 
 

1. Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1071 din 23.12.2013 privind aprobarea contractelor de credit, 
ce se vor încheia de către Societate, în calitate de debitor, cu Banca de Export – Import a României Eximbank S.A. 
(“Eximbank”), în calitate de creditor și contractele accesorii, cu un număr de 700.718.460 voturi pentru însemnând 100% din 
capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă angajamentul Societății de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide 
dizolvarea anticipată a Societăţii fără acordul prealabil al Eximbank pe toată durata finanțărilor și a garanțiilor emise în 
numele și contul statului de către Eximbank.  
 
2. Cu un număr de 700.718.460 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă 
împuternicirea domnului Marian Emanuel Doaga pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării 
hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.  
 
3. Cu un număr de 700.718.460 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data 
de 10 februarie 2014 ca data de înregistrare a acționarilor pentru toate hotărârile luate în prezenta ședință a Adunării 
Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. 

 
                         Președinte CA  
                     Marian Daniel Năstase 

                            Director General 
                            Gheorghe Dobra 

 


