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PROIECT 
privind forma hotărârilor AGOA S.I.F. MUNTENIA S.A. 

ce va avea loc în data de 29/30 aprilie 2015 
 

 
Hotărârea nr. 1  
Se aprobă situaţiile financiare anuale ale SIF Muntenia S.A. pentru exerciţiul financiar 2014 pe baza 
discuţiilor şi a rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntenia Invest S.A., auditorul 
financiar KPMG Audit S.R.L. şi Consiliul Reprezentanţilor Acţionarilor, din care:  
             

 

Venituri totale 391.389.173

Cheltuieli totale 209.713.812

Rezultatul brut – Profit 181.675.361 lei

Cheltuieli cu impozitul pe profit 27.236.350 lei

Rezultatul exerciţiului financiar – Profit net 154.439.011 lei

 

Hotărârea nr. 2  
Se aprobă repartizarea profitului net și fixarea dividendului pe acțiune conform propunerii SAI 
Muntenia Invest, după cum urmează:  
 
Profit total de repartizat - lei 154.439.011 lei

Alte rezerve  96.735.900 lei

Dividende  57.703.111 lei
Dividend brut pe acţiune  0,0715 lei/acțiune
 

Hotărârea nr. 3  
Se aprobă distribuirea dividendelor începând cu data de 31.08.2015, cu suportarea de către acţionari 
a cheltuielilor de distribuire. 
 

Hotărârea nr. 4 
Se aprobă Programul de administrare a S.I.F. MUNTENIA S.A. şi bugetul de venituri şi cheltuieli 
pentru exerciţiul financiar 2015, din care. 
              

TOTAL VENITURI  105.600.000 lei

TOTAL CHELTUIELI  27.200.000 lei 

REZULTAT BRUT  78.400.000 lei

 

Hotărârea nr.5  
Se aprobă efectuarea înregistrărilor contabile corespunzatoare prescrierii dreptului de a solicita plata 
dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilităţii lor, în sumă de 25.666.678,42 lei, si 
trecerea pe rezerve a sumei neachitate. 
 



2 

PROIECT 
 
 
 
Hotărârea nr. 6 
Se aprobă alegerea a doi membri ai Consiliului Reprezentanților Acționarilor al SIF Muntenia pentru 
un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului membrilor în funcție: 
1. 
2. 
 

Hotărârea nr. 7 
Se aprobă remunerația membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor SIF Muntenia, pentru 
exercițiul financiar 2015, conform propunerii. 
 

Hotărârea nr. 8 
Se aprobă prelungirea mandatului (numirea) KPMG AUDIT SRL ca auditor financiar pentru o 
perioadă de 3 ani, începând cu exercițiul financiar 2015, până la 30 aprilie 2018. 
 

Hotărârea nr. 9 
Se aprobă data de 28.08.2015 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 

din Legea nr. 297/2004. 
 

Hotărârea nr. 10 
Se aprobă data de 27.08.2015 ca dată ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului 

CNVM nr.6/2009. 

 
 
 
SIF MUNTENIA 
prin administrator 
SAI MUNTENIA INVEST SA 
Presedinte al Consiliului de Administrație, 

Gheorghe-Dănuț Porumb 

 


