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Denumirea entității emitente  
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În data de 07 martie 2014 a avut loc Adunarea Generală Ordinară 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, și-a exprimat votul prin 
corespondență; 
● 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; 
● Popescu Constantin, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001% din capitalul social; 
● Tudor Marin, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001% din capitalul social. 

 
Acționarii prezenți la Adunarea Generală Ordinară dețin acțiuni reprezentând 94,4010% din capitalul social. 
 
Au fost luate următoarele decizii: 
 
1. Cu un număr de 673.814.384 voturi pentru însemnând 99,99% din capitalul social reprezentat în adunare și 138 voturi de 
abținere, se aprobă propunerea de acoperire a pierderii contabile reportate, generate de aplicarea pentru prima dată a IAS 29 
“Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste”, prin utilizarea sumei de 547.000.000 de lei din contul “Ajustări ale capitalului 
social”. 
2. Cu un număr de 600.929.808 voturi împotrivă însemnând 89,18% din capitalul social reprezentat în adunare și un număr de 
72.884.714 voturi pentru, se respinge Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2014, în varianta propusă de Consiliul 
de Administrație al Societății. 
3. Cu un număr de 673.814.522 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea 
domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor. 
4. Cu un număr de 673.814.522 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de        
24 martie 2014 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de 
capital. 
 

                         Președinte CA  
                     Marian Daniel Năstase 
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