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I. Evenimente importante de raportat  
a) Schimbări în controlul asupra societăţii comerciale: Nu este cazul 
b) Achiziţii sau înstrăinări substanţiale de active:  Nu este cazul 
c) Procedura falimentului:    Nu este cazul  
 
d) Alte evenimente: 
 
Hotărâre AGOA nr.716 DIN DATA DE 15.04.2014 – conform anexă. 
 
II. Semnături  

 
VICEPREŞEDINTE C.A.  

RADULESCU CATIA NICULINA 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
S.C. SINTOFARM S.A. Bucureşti 
 

HOTĂRÂREA nr. 716/15.04.2014 
 

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A S.C. SINTOFARM S.A. 
 

cu sediul în Bucureşti, Str. Ziduri între Vii nr. 22, sector 2,  
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/407/1991, cod unic de înregistrare 647, atribut fiscal RO 

 
Legal convocată, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. SINTOFARM S.A. s-a întrunit la sediul societăţii Bucureşti, 

Str. Ziduri între Vii nr. 22, sector 2, în data de 15 aprilie 2014, ora 12.00, la prima convocare, cu respectarea tuturor condiţiilor 
prevăzute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea acesteia.  

Cei 8 acţionari, ce deţin 2.763.335 drepturi de vot (71,57% din nr. total de drepturi de vot) din care 2 acţionari în nume propriu 
(243.375 drepturi de vot), 5 acţionari prin procură sau reprezentant legal (2.017.780 drepturi de vot) şi un acţionar a comunicat votul 
prin corespondenţă (502.180 drepturi de vot), după îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute de lege şi actul constitutiv pentru 
ţinerea adunării şi după dezbaterea problemelor de pe ordinea de zi, au hotărât următoarele: 

 
1. Cu 2.456.692 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile exprimate, fără voturi împotrivă şi fără abţineri adunarea generală 
ordinară, prin vot deschis şi vot prin corespondenţă, aprobă situaţiile financiare anuale privind exercițiul financiar al anului 
2013. 
În temeiul art.126 din Legea nr.31/1990 republicată şi modificată, administratorii-acţionari Bonte Alain Louis Michel Emile şi 
Radulescu Catia Niculina nu au votat (nici personal, nici prin mandatar), nefiind luaţi în considerare la cvorumul de vot. 
 
2. Cu 2.763.335 voturi pentru reprezentând 100% din voturi exprimate, fără voturi împotrivă şi fără abţineri, adunarea generală 
ordinară, prin vot deschis şi vot prin corespondenţă, aprobă repartizarea profitului net realizat de societate în anul 2013, în sumă 



de 1.002.230 lei, după cum urmează: 
 - suma de 59.162 lei pentru constituirea rezervelor legale; 
 - suma de 943.068 lei pentru acoperirea pierderii din anii precedenţi. 
 
3. Cu 2.456.692 voturi pentru, reprezentând 100% din voturi exprimate, fără voturi împotrivă şi fără abţineri, adunarea generală 
ordinară, prin vot deschis şi vot prin corespondenţă, aprobă descărcarea gestiunii administratorilor pentru exerciţiul financiar 
2013. 
În temeiul art.126 din Legea nr.31/1990 republicată şi modificată, administratorii-acţionari Bonte Alain Louis Michel Emile şi 
Radulescu Catia Niculina nu au votat (nici personal, nici prin mandatar), nefiind luaţi în considerare la cvorumul de vot. 
 
4. Cu un număr de 2.763.335 voturi pentru, reprezentând 100% din voturi exprimate, fără voturi împotrivă și fără abțineri, adunarea 
generală ordinară, prin vot deschis și vot prin corespondență, aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 și programul 
de activitate pe anul 2014. 
 
5. Cu un număr de 2.456.692 voturi pentru, reprezentând 100% din voturi exprimate, fără voturi împotrivă și fără abțineri, adunarea 
generală ordinară, prin vot deschis și vot prin corespondență, aprobă pentru exercițiul în curs menținerea remunerației nete 
actuale a administratorilor.  
Se ia act că administratorii Catia Radulescu și Alain Bonte au declarat că renunță la remunerația de administrator pentru exercițiul 
financiar în curs.   
În temeiul art.126 din Legea nr.31/1990 republicată și modificată, administratorii-acționari Bonte Alain Louis Michel Emile și 
Radulescu Catia Niculina (nici personal, nici prin mandatar) nu au votat, nefiind luați în considerare la cvorumul de vot. 
 
6. Cu un număr de 2.763.335 voturi pentru, reprezentând 100% din voturi exprimate, fără voturi împotrivă și fără abțineri, adunarea 
generală ordinară, prin vot deschis și vot prin corespondență, aprobă menținerea remunerației nete actuale pentru cenzori. 
 
7. Cu 2.763.335 voturi secrete pentru reprezentând 100% din voturile secrete exprimate, fără voturi secrete împotrivă și fără abțineri 
se aleg cenzorii și cenzorii supleanți ai societății, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data 15.04.2014, după cum urmează: 
 
Cenzori 

- dna Petre Lenuța cetăţean român, născută la data de 12.03.1953, în Ors. Dragomirești, jud. Maramureș, domiciliată în 
București, str. Fabrica de Gheață nr.19, bl.96, sc. A, et.6, ap.38, sector 2, titular CI seria RX nr.458756 eliberată la data de 
19.03.2014 de către SPCEP Sector 2, CNP 2530312400588; 
- dna Palade Lavinia, cetăţean român, născută la data de 17.01.1951, în Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, domiciliată în București, 
str. Petru Poni nr.7, sc. C, et.2, ap.8, sector 1, titular CI seria RT nr.962013 eliberată la data de 14.08.2013 de către SPCEP 
Sector 1, CNP 2510117400254; 
- dna Dragomir Florentina, cetăţean român, născută la data de 20.12.1963, în Mun. București, sector 5, domiciliată în București, 
str. Burdujeni nr.5A, bl. GC6, sc.A, et.1, ap.8, sector 3, titular CI seria RR nr.870765 eliberată la data de 29.12.2011 de către 
SPCEP Sector 3, CNP 2631220400151. 

 
Cenzori supleanți 

- dna Tanase Anișoara, cetăţean român, născută la data de 11.10.1950, în Ors. Bratasani, jud. Teleorman, domiciliată în 
București, str. Fabrica de Gheață nr.8, bl.90, sc. C, ap.111, sector 2, titular CI seria RX nr.386280 eliberată la data de 08.11.2013 
de către SPCEP Sector 2, CNP 2501011400249; 
- dna Stefanescu Liliana, cetăţean român, născută la data de 04.01.1956, în Mun. Craiova, jud. Dolj, domiciliată în București,  
Bd. Carol I nr.58, et.1, ap.2, sector 2, titular CI seria RR nr. 652735 eliberată la data de 13.01.2010 de către SPCEP S2, Biroul 
nr.3, CNP 2560104400243; 
- dna Grancea Floriana, cetățean român, născută la data de 27.09.1967 în București, sector 2, domiciliată în Oraș Bragadiru,  
Prl. Ghencea nr.45, bl.B7, sc. A, et.3, ap.22, județ Ilfov, titulară a CI seria IF nr.334012 eliberată de SPCLEP Bragadiru la data de 
03.10.2012, CNP 2670927470011. 

 
8. Cu un număr de 2.763.335 voturi pentru, reprezentând 100% din voturi exprimate, fără voturi împotrivă și fără abțineri, adunarea 
generală ordinară, prin vot deschis și vot prin corespondență, aprobă data de 6 mai 2014 ca data de înregistrare, conform art. 238 
alin. (1) din Legea nr. 297/2004. 
 

Redactată astăzi, 15.04.2014, la sediul societății, în 3 exemplare originale. 
 

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ       SECRETAR 
Vicepreședinte CA Catia Radulescu               Tudor Maria Luiza 
 

 
 
 


