ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂŢII “TURBOMECANICA” S.A.
BUCUREŞTI

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA
Art. 1. - Denumirea societăţii
Denumirea societăţii este societatea TURBOMECANICA S.A.
În toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte documente
intrebuintate in comert, emanand de la societate, vor fi
menţionate:denumirea societatii, care va fi precedata de cuvantul
“societatea” si urmata de cuvintele “societate pe actiuni” sau initialele S.A.,
sediul social, numărul de inregistrare la registrul comerţului, codul unic de
inregistrare şi capitalul social, din care cel efectiv vărsat.
Art. 2. - Forma juridică a societăţii
Societatea TURBOMECANICA S.A. este persoană juridică română,
având forma juridică de societate pe acţiuni, admisa la tranzactionare.
Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legii
române şi cu prezentul act constitutiv.
Art. 3. - Tipul societăţii
Societatea TURBOMECANICAS.A. este o societate deschisă şi intră
sub incidenţa prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital şi a
reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), emise
în aplicarea acesteia.
Art. 4. - Sediul societăţii
Sediul societătii este România, municipiul Bucureşti, bulevardul Iuliu
Maniu nr. 244, sectorul 6. Sediul societăţii poate fi schimbat în altă
localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor,
potrivit legii.
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Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanţe, agenţii,
situate şi în alte localităţi din ţară şi din străinătate.
Art. 5. - Durata societăţii
Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării
ei în registrul comerţului ţinut de oficiul registrului comerţului de pe lângă
Tribunalul Bucuresti.
CAPITOLUL II
SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII
Art. 6. - Scopul societăţii este producerea şi comercializarea de
motoare de aeronave si ansamble mecanice; promovarea şi punerea în
aplicare a iniţiativelor de interes naţional în domeniul fabricaţiei de motoare
de aeronave, alte domenii conexe şi realizarea de beneficii.
Art. 7. - Domeniul principal de activitate al Societatii este: “Fabricarea
de aeronave si nave spatiale” – 303 COD CAEN.
Activitatea principala desfasurata de Societate este: “Fabricarea de
aeronave si nave spatiale” – 3030 COD CAEN.
Alte activitati desfasurate de catre Societate:
- 2441 cod CAEN – Productia metalelor pretioase;
- 2511 cod CAEN – Fabricarea de constructii metalice si parti
componente ale structurilor metalice;
- 2561 cod CAEN – Tratarea si acoperirea metalelor;
- 2562 cod CAEN – Operatiuni de mecanica generala;
- 2790 cod CAEN – Fabricarea altor echipamente electrice;
- 2822 cod CAEN – Fabricarea echipamentelor de ridicat si
manipulat;
- 2932 cod CAEN – Fabricarea altor piese si accesorii pentru
autovehicule si pentru motoare de autovehicule;
- 3311 cod CAEN – Repararea articolelor fabricate din metal;
- 3316 cod CAEN – Repararea si intretinerea aeronavelor si navelor
spatiale;
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- 3513 cod CAEN - Distributia energiei electrice;
- 3514 cod CAEN - Comercializarea energiei electrice;
- 3600 cod CAEN - Captarea, tratarea si distributia apei;
- 3831 cod CAEN – Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a
echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
- 3832 cod CAEN – Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
- 4120 cod CAEN – Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si
nerezidentiale;
- 4520 cod CAEN – Intretinerea si repararea autovehiculelor;
- 4531 cod CAEN – Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru
autovehicule;
- 4532 cod CAEN – Comert cu amanuntul de piese si accesorii
pentru autovehicule;
- 4614 cod CAEN – Intermedieri in comertul cu masini, echipamente
industriale, nave si avioane;
- 4619 cod CAEN – Intermedieri in comertul cu produse diverse;
- 4690 cod CAEN - Comert cu ridicata nespecializat;
- 4711 cod CAEN – Comert cu amanuntul in magazine
nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si
tutun;
- 4779 cod CAEN – Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie
vandute prin magazine;
- 4939 cod CAEN – Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.;
- 4941 cod CAEN – Transporturi rutiere de marfuri;
- 5210 cod CAEN – Depozitari;
- 5229 cod CAEN – Alte activitati anexe transporturilor;
- 5610 cod CAEN – Restaurante;
- 5629 cod CAEN – Alte activitati de alimentatie n.c.a.;
- 5630 cod CAEN – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor;
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- 5811 cod CAEN – Activitati de editare a cartilor;
- 6820 cod CAEN – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare
proprii sau inchiriate;
- 7010 cod CAEN – Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor
administrative centralizate;
- 7022 cod CAEN – Activitati de consultanta pentru afaceri si
management;
– 7111 cod CAEN – Activitati de arhitectura;
- 7112 cod CAEN – Activitati de inginerie si consultanta tehnica
legate de acestea;
- 7120 cod CAEN – Activitati de testari si analize tehnice;
- 7219 cod CAEN - Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si
inginerie;
- 7320 cod CAEN – Activitati de studiere a pietei si de sondare a
opiniei publice;
- 7490 cod CAEN – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice
n.c.a.;
- 7711 cod CAEN – Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si
autovehicule rutiere usoare;
- 7830 cod CAEN – Alte servicii de furnizare a fortei de munca;
- 8211 cod CAEN – Activitati combinate de secretariat;
- 8219 cod CAEN – Activitati de fotocopiere, de pregatire a
documentelor si alte activitati specializate de secretariat;
- 8230 cod CAEN –Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si
congreselor;
- 8299 cod CAEN – Alte activitati de servicii suport pentru
intreprinderi n.c.a.;
- 8559 cod CAEN – Alte forme de invatamant n.c.a.;
- 8560 cod CAEN – Activitati de servicii suport pentru invatamant.
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CAPITOLUL III
CAPITALUL SOCIAL, ACŢIUNILE
Art. 8. - Capitalul social
Capitalul social la data inregistrarii acestui act la autoritatile
competente este de 36.944.247,50 lei, impartit in 369.442.475 actiuni
nominative avand valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, in intregime
subscrise de actionari.
Capitalul social este împărţit între acţionari persoane fizice si juridice,
conform registrului actionarilor furnizat de o societate de registru
independent autorizata.
Evidenta actionarilor este asigurata de S.C. Depozitarul Central S.A.,
cu sediul in Bucuresti, Bd. Carol nr. 34-36, sector 2, registru privat
independent autorizat, cu care societatea a incheiat contract de prestari de
servicii de registru.
Art. 9. - Acţiunile
Acţiunile nominative ale societăţii vor cuprinde toate elementele
prevăzute de lege.
Acţiunile se vor emite exclusiv în formă dematerializată, evidenţiate
prin înscriere în cont, în conformitate cu Regulamentul nr. 13/2005 privind
autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si
contrapartilor centrale, aprobat prin Ordinul C.N.V.M. nr. 60/2005.
Acţiunile S.C. Turbomecanica S.A. vor fi tranzacţionate pe piaţa de
capital, prin intermediul căreia se realizează transferul de proprietate a
acţiunilor.
Art. 10. - Reducerea sau mărirea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării
generale extraordinare a acţionarilor în condiţiile şi cu respectarea
procedurii prevăzute de lege.
Art. 11. - Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni
Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari conferă acestora
dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi
de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea
profitului, conform prevederilor prezentului act constitutiv şi dispoziţiilor
legale, respectiv la alte drepturi prevăzute în actul constitutiv.
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Deţinerea acţiunii implică adeziunea de drept la actul constitutiv.
Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul
trecerii lor în proprietatea altor persoane.
Obligaţiile societăţii sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar
acţionarii răspund în limita valorii acţiunilor ce le deţin.
Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii
personale ale acţionarilor. Un creditor al unui acţionar poate formula
pretenţii asupra părţii din profitul societăţii ce i se va repartiza de către
adunarea generală a acţionarilor sau a cotei părţi cuvenite acestuia la
lichidarea societăţii, efectuate în condiţiile prezentului act constitutiv .
Art. 12. - Cesiunea acţiunilor
Acţiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaşte
decât un proprietar pentru fiecare acţiune.
Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau către terţi
se face în condiţiile şi cu procedura prevăzută de lege.
CAPITOLUL IV
ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR
Art. 13. - Atribuţii
Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere a
societăţii, care hotărăşte asupra activităţii acesteia şi asigură politica ei
economică şi comercială.
Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.
Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în
cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar. In afara de dezbaterea
altor probleme inscrise la ordinea de zi, adunarea generala ordinara este
obligată:
a) să discute, să aprobe sau să modifice situatiile financiare anuale,
pe baza raportului administratorilor şi al auditorului financiar; să aprobe
repartizarea profitului şi să fixeze dividendul;
b) să aleagă si sa revoce membrii consiliului de administraţie;
c) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata
minima a contractului de audit financiar;
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d) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor
consiliului de administratie;
e) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;
f) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi după caz,
programul de activitate pe exerciţiul următor;
Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este
necesar a se lua o hotărare pentru:
a) schimbarea formei juridice a societăţii;
b) mutarea sediului societatii;
c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii;
d) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale,
agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
e) prelungirea duratei societăţii;
f) majorarea capitalului social;
g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de
noi acţiuni;
h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societăţii;
i) dizolvarea anticipata a societatii;
j) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor
la purtator in actiuni nominative;
k) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
l) emisiunea de obligaţiuni;
m) asocierea cu personalitate juridica a societatii cu alte persoane
fizice sau juridice, romane sau straine;
n) cotarea societăţii la bursa de valori sau altă piaţă extrabursieră
organizată a valorilor mobiliare pe care vor fi tranzacţionate acţiunile
societăţii;
o) contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a
celor externe, pentru sume ce depăşesc, individual sau cumulat, pe durata
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unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin
creantele;
p) sa aprobe actele de dobandire, instrainare, schimb sau de
constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale
societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui
exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele;
q) sa aprobe inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai
mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi cocontractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat
depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin
creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o
perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare.
r) efectuarea unor cheltuieli de capital care depăşesc o sumă
echivalentă cu 1.000.000 dolari S.U.A.;
s) acţionarea în justiţie a membrilor consiliului de administraţie,
directorului general şi a auditorului financiar, pentru paguba pricinuită
societăţii;
ş) orice alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare
pentru care este necesara aprobarea adunarii generale extraordinare.
Art. 14. - Convocarea adunării generale a acţionarilor
Adunarea generală a acţionarilor este convocata de consiliul de
administraţie ori de cate ori este necesar.
Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la
publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Convocarea se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a
şi într-unul din ziarele de largă raspandire din Bucuresti.
Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi
ordinea de zi, cu mentionarea explicită a tuturor problemelor care vor face
obiectul dezbaterilor adunării.
In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor,
in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la
numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor
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propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor,
putand fi consultata si completata de acestia.
Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului
constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul societăţii sau
în alt loc din aceeaşi localitate.
Adunările generale se convoacă de catre consiliul de administratie la
cererea acţionarilor reprezentând, individual sau impreuna, cel puţin 5% din
capitalul social, la cererea auditorului financiar, precum şi în cazul în care
constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale
aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre
totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de
jumatate din valoarea capitalului social subscris.
Art. 15. - Organizarea adunării generale a acţionarilor
Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este
necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din
numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se
iau cu majoritatea voturilor exprimate.
Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza
neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), adunarea ce se va intruni la o
a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de
zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu
majoritatea voturilor exprimate.
Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este
necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o
patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare,
prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de
drepturi de vot. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de
actionarii prezenti sau reprezentati.
Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii,
de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei
juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o
majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de
actionarii prezenti sau reprezentati.
Adunarea generală a acţionarilor este prezidată de preşedintele
consiliului de administraţie.
Preşedintele consiliului de administraţie desemnează, dintre membrii
adunării generale, doi secretari care vor verifica lista de prezenţă a
acţionarilor, arătând capitalul pe care-l reprezintă fiecare şi îndeplinirea
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tuturor formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv şi vor întocmi
procesul verbal al adunării.
Procesul verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat şi
parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa
şi de secretarii care l-au întocmit.
Art. 16. - Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a
acţionarilor
Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.
Acţionarii votează, de regulă, prin ridicarea de mâini.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administraţie şi a auditorului financiar, pentru revocarea lor şi pentru luarea
hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.
Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului
constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acţionarii absenţi sau nereprezentaţi,
precum şi pentru cei care au votat contra.
CAPITOLUL V
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
Art. 17. – Organizare
Societatea “TURBOMECANICA” S.A. Bucureşti este administrată in
sistem unitar de către consiliul de administraţie, compus din cinci membri,
alesi de adunarea generala ordinara, dintre care un presedinte, ales de
catre consiliul de administratie dintre membrii sai. Presedintele consiliului
de administratie este si director general al societatii.
In conditiile legii, o persoana juridica poate fi numita sau aleasa
administrator al SocietatiiTurbomecanica S.A. Drepturile si obligatiile
partilor se stabilesc prin contract de administrare.
Durata mandatului administratorilor este de 4 ani.
În relaţiile cu terţii si in justitie, societatea este reprezentată de către
preşedintele consiliului de administraţie, care este si director general al
societatii. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează
faţă de terţi. Pe perioada in care, din orice motiv, presedintele consiliului de
administratie, care este si director general al societatii, nu isi poate indeplini

11
atributiile, acesta este inlocuit de unul dintre managerii societatii, desemnat
prin decizie de catre consiliul de administratie.
Membrii consiliului de administraţie vor putea încheia orice act care
este legat de administrarea societăţii în interesul acesteia, în limita
drepturilor care li se conferă.
Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la
dispoziţia acţionarilor şi auditorului financiar, la cererea acestora, toate
documentele societăţii.
Preşedintele, ceilalţi membri ai consiliului de administraţie şi directorii
executivi răspund individual sau solidar, după caz, faţă de societate pentru
prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la dispoziţiile legale,
pentru abaterile de la actul constitutiv sau pentru greşeli în administrarea
societăţii. În astfel de situaţii, ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea adunării
generale a acţionarilor.
Art. 18. - Atribuţiile consiliului de administraţie
Consiliul de administraţie este insarcinat cu indeplinirea tuturor
actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al
societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a
actionarilor.
Consiliul de administratie are următoarele competente de baza, care
nu pot fi delegate directorilor:
a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale
societatii;
b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea
planificarii financiare;
c) alegerea, dintre membrii sai, a presedintelui consiliului de
administratie;
d) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
e) supravegherea activitatii directorilor;
f) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a
actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
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g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei
societatii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare.
Alte atributii ale consiliului de administratie sunt:
a) aprobă actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire
in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a
caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui
exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele;
b) aproba inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare
de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi cocontractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat nu
depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin
creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o
perioada mai mare de un an, care nu depasesc aceeasi valoare;
c) stabileşte tactica şi strategia de marketing;
d) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor şi a altor acte juridice
în numele şi pe seama societăţii conform legii şi prezentului act constitutiv;
e) supune anual adunarii generale a actionarilor, in cel mult 5 luni de
la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii,
situatiile financiare anuale, precum si proiectul de program de activitate si
proiectul de buget al societatii pe anul in curs; face in adunarea generala
propuneri de repartizare a profitului net si distribuire a dividendelor;
f) stabileşte politica societăţii privind finanţarea, resursele şi ratele
dobânzilor; stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a
împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale şi a garanţiilor;
aprobă contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a
celor externe, pentru sume ce nu depăşesc, individual sau cumulat, pe
durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai
putin creantele;
g) întocmeşte structura bugetului de venituri şi cheltuieli ale societăţii,
a investiţiilor şi reparaţiilor majore;
h) reglementează funcţionarea societăţii; aprobă structura
organizatorică a societăţii; stabileşte numărul de posturi, precum şi
normativul de constituire a compartimentelor funcţionale şi de producţie;
stabileşte funcţiile, atribuţiile, responsabilităţile şi regulile structurale;
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i) propune adunării generale aprobarea înfiinţării sau desfiinţării unor
sucursale, filiale, agenţii sau reprezentanţe ale societăţii;
j) prezintă adunării generale propuneri pentru modificarea actului
constitutiv;
k) prezintă adunării generale propuneri pentru majorarea sau
micşorarea capitalului social;
l) prezintă adunării generale propuneri pentru emiterea de acţiuni,
obligaţiuni şi alte titluri, precum şi în legătură cu modalitatea de oferire a
acestora pe piaţa (pieţele) financiară(e);
m) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a
acţionarilor, ca şi orice alte aspecte privind activitatea curentă a societăţii;
n) decide asocierea fara personalitate juridica a societatii cu alte
persoane fizice sau juridice, romane sau straine;
o) numeste o firma romana sau straina de contabilitate in calitate de
cenzor extern independent;
Pentru adoptarea de decizii referitoare la activitatea societăţii în
limitele competenţelor acordate, consiliul de administraţie se întruneşte ori
de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată la trei luni.
Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administraţie, este
necesară prezenţa personală a cel puţin jumătate din numărul
administratorilor. Deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenţi.
Membrii consiliului de administratie pot fi reprezentati la sedintele
consiliului de administratie doar de catre alti membri; un membru prezent
poate reprezenta un singur membru absent.
Participarea la sedintele consiliului de administratie poate avea loc si
prin telefon.
Daca presedintele in functie al consiliului de administratie nu poate
sau ii este interzis sa participe la vot, ceilalti membri vor putea alege un
presedinte de sedinta, avand aceleasi drepturi ca presedintele in functie.
In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul
societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim
exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a consiliului
de administratie.
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CAPITOLUL VI
GESTIUNEA SOCIETĂŢII
Art. 19. - Auditori financiari
Situatiile financiare ale societatii vor fi intocmite in conformitate cu
Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatii
Economice Europene si cu Standardele de Contabilitate Internationale.
Situatiile financiare ale societatii vor fi verificate si certificate de
auditori financiari inregistrati la Camera Auditorilor Financiari din Romania
si vor fi transmise si la C.N.V.M.
CAPITOLUL VII
ACTIVITATEA SOCIETĂŢII
Art. 20. - Exerciţiul economic financiar
Exerciţiul economic financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31
decembrie al fiecărui an. Primul exerciţiu începe la data constituirii
societăţii.
Art. 21. - Personalul societăţii
Personalul de conducere a societăţii (consiliul de administraţie) şi
auditorul financiar sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor.
Restul personalului este angajat de către directorul general al
societăţii.
Nivelul salariilor pentru personalul societăţii, pe categorii de funcţii, se
stabileşte şi poate fi modificat de către directorul general, în funcţie de
studii şi munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare
prevăzută de lege.
Plata salariilor, impozitelor pe acestea şi a cotei de asigurări sociale
se va face potrivit legii.
Drepturile şi obligaţiile personalului societăţii sunt stabilite de către
directorul general al societăţii.
Art. 22. - Amortizarea fondurilor
Consiliul de administraţie stabileşte, în condiţiile legii, modul de
amortizare a fondurilor fixe.
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Art. 23. - Situatiile financiare anuale
Situatiile financiare anuale se vor intocmi in conditiile prevazute de
lege si vor fi verificate si auditate, potrivit legii, o copie de pe acestea,
impreuna cu raportul administratorilor, raportul auditorului financiar si
procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor urmand a fi depuse la
unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute
de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
In cazul in care cifra anuala de afaceri este de peste 10 milioane lei,
societatea are obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a, un anunt prin care se confirma depunerea actelor prevazute
la alin. (1).
Situatiile financiare anuale cuprind: bilantul, contul de profit si
pierdere, nota explicativa, situatia activelor imobilizate, situatia fluxurilor de
trezorerie, situatia modificarilor capitalului propriu si notele privind: activele
imobilizate; provizioanele pentru riscuri si cheltuieli; repartizarea profitului;
analiza rezultatului din exploatare; situatia creantelor si datoriilor; principii,
politici si metode contabile; actiuni si obligatiuni; informatii privind salariatii,
administratorii si directorii; exemple de calcul si analiza a principalilor
indicatori economico-financiari; alte informatii.
Art. 24. - Calculul şi repartizarea profitului
Profitul societăţii se stabileşte pe baza situatiilor financiare aprobate
de adunarea generală a acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în
condiţiile legii.
Din profitul societăţii se pot constitui fonduri destinate modernizării,
cercetării şi dezvoltării de produse noi, investiţiilor, reparaţiilor, precum şi
pentru alte destinaţii stabilite de adunarea generală a acţionarilor.
Din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru
formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minim a cincea
parte din capitalul social.
Din profitul prevăzut în situatiile financiare anuale, se scade impozitul
legal, rezultând profitul cuvenit acţionarilor, care se repartizează între
aceştia, proporţional cu aportul la capitalul social, precum şi pentru alte
nevoi ale societăţii.
În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va
analiza cauzele şi va hotărî în consecinţă.
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Suportarea pierderilor de către acţionari se va face proporţional cu
aportul la capital şi în limita capitalului subscris.
Art. 25. - Registrele societăţii
Societatea ţine registrele prevăzute de lege, de care administratorii
sunt solidar răspunzători.
CAPITOLUL VIII
MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA,
LITIGII
Art. 26. - Modificarea formei juridice
Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin
hotărârea adunării generale a acţionarilor.
Noua societate va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi
publicitate cerute la înfiinţarea societăţilor comerciale.

Art. 27. - Dizolvarea societăţii
Următoarele situaţii duc la dizolvarea societăţii:
- imposibilitatea realizării obiectului social;
- hotărârea adunării generale;
- faliment;
- constatarea ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile
financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat
ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat
la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, daca
adunarea generala nu decide acoperirea pierderilor din rezerve sau
reducerea capitalului cu un cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor, cu
respectarea limitei minime de capital social pentru societatile pe actiuni;
- reducerea numarului de actionari sub 2 pe o perioada mai lunga de
9 luni;
- la cererea oricărui acţionar, dacă împrejurările de forţă majoră şi
consecinţele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a
acţionarilor constată că funcţionarea societăţii nu mai este posibilă;
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- în orice alte situaţii, pe baza hotărârii adunării generale a
acţionarilor, luata în unanimitate.
Dizolvarea societăţii comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul
comerţului şi publicată în Monitorul Oficial.
Art. 28. - Lichidarea societăţii
În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.
Lichidarea societăţii şi repartiţia patrimoniului între asociaţi şi creditori
se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
Art. 29. - Litigii
Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice sunt de competenţa
instanţelor judecătoreşti din România.
Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate şi alte
persoane juridice pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.
CAPITOLUL IX
DISPOZIŢII FINALE
Art. 30. - Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu
dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale.
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