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Note informative pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 

convocata pentru 18/19 Aprilie 2022 

 

 

1. Aprobarea situatiilor financiare individuale 

Situatiile financiare individuale ale Safetech Innovations („Compania”), raportul anual al 

Administratorului precum si raportul de audit sunt disponibile pe pagina dedicata investitorilor: 

https://www.safetech.ro/ro/investitori/adunari-generale/  

 

2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2021 

In cursul exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, Compania a inregistrat un profit 

net contabil in valoare de 6.156.770,65 lei. Propunerea de repartizare a profitului este urmatoarea: 

 

DESTINATIA PROFITULUI SUMA (LEI) 

Profit net de repartizat: 6.156.770,65  

Rezerve legale: 370.001 

Dividende cash: 4.156.250 

Alte rezerve: 0 

Total Repartizat 4.526.251 

Profit ramas nedistribuit 1.630.519,65 

 

3. Data de inregistrare si ex-Data pentru operatiunea de majorare a capitalului social 

Pentru a acorda suficient timp companiei in vederea indeplinirii formalitatilor legale in fata ASF si ORC, 

de la data aprobarii modalitatii de repartizare a profitului, conform punctului 2 lit. b) AGOA si data 

platii dividendelor au fost acordate 2 luni. Operatiunea de majorare de capital ce se va efectua in 

conformiatae cu hotararea AGEA, iar acordarea de actiuni gratuite, are data platii apropiata, respectiv 

6 zile ulterior operatiunii de plata a dividendelor. Astfel se acorda suficient timp companiei si 

Depozitarului Central, pentru a indeplini operatiunile necesare, respectiv inregistrare ORC, autorizare 

ASF si consolidare a situatiilor privind investitorii. 

Data de inregistrare si Ex-Data sunt propuse in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind 

emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului Autoritatii de 

Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. 

 

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2022 

A se vedea propunerea de buget de venituri si cheltuieli al Companiei pentru anul 2021 disponibil pe 

pagina dedicata investitorilor: https://www.safetech.ro/ro/investitori/adunari-generale/  

 

5. Adoptarea Politicii de Remunerare a Consiliului de Administratie al SAFETECH INNOVATIONS S.A., 

si stabilirea remuneratiei conducatorilor societatii in conformitate cu aceasta. 

Desi in conformitate cu prevederile art. 106 al Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente 

financiare si operatiuni de piata, emitentii trebuie sa adopte o politica de remunerare pentru membrii 

organelor de conducere, articolul 123 din aceeasi lege, nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente 
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financiare si operatiuni de piata nu include aceasta obligativitate si pentru societatile ale caror valori 

mobiliare sunt tranzactionate in cadrul sitemului multilateral de tranzactionare, AeRO (piata AeRO). 

Cu toate acestea, societatea doreste informarea corespunzatoare a actionarilor cu privire la 

remuneratiile acordate organelor de conducere si, totodata, conformarea cu dispozitiile legale 

aplicabile, respectiv ale Codului de Guvernanta Corporativa al BVB, in cazul aprobarii favorabile prin 

AGEA a admiterii la tranzactionare a actiunilor Safetech pe Piata Reglementata a BVB. 

Astfel, Societatea decide includerea pe ordinea de zi a AGOA, aprobarea Politicii de remunerare a 

membrilor organelor de conducere si stabilirea remuneratiei acestora in conformitate cu dispoztiile 

prezentei politici, incepand cu data adoptarii Horararilor Adunarilor Generale. 

Politica de Remunerare este disponibila pe pagina dedicata investitorilor: 

https://www.safetech.ro/ro/investitori/adunari-generale/  

 

6. Aprobarea Raportului de Remunerare a conducerii Societatii aferent activitatii desfasurate in anul 

2021,  

In conformitate cu prevederile 107 al Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si 

operatiuni emitentii trebuie sa intocmeasca si sa prezinte actionarilor un raport de remunerare cu 

privire la activitatea membrilor organelor de conducere din ultimul exercitiu fiscal. 

La fel ca in cazul politicii de remunerare, articolul 123 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de 

instrumente financiare si operatiuni de piata nu include aceasta obligativitate si pentru emitentii ale 

caror valori mobiliare sunt tranzactionate in cadrul sitemului multilateral de tranzactionare, AeRO 

(piata AeRO). 

Cu toate acestea, societatea doreste informarea corespunzatoare a actionarilor cu privire la 

remuneratiile acordate organelor de conducere. 

Astfel, Societatea decide includerea pe ordinea de zi a AGOA, aprobarea Raportului de remunerare a 

membrilor organelor de conducere, respectiv a Administratorului Unic pentru activitatea acestuia in 

2021. 

 

7. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea aferenta anului 

financiar 2021; 

Descarcarea de gestiune este propusa in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind 

societatile si a actului constitutiv al Companiei, in considerarea raportului anual al Administratorului 

cu privire la activitatea din cursul anului 2021 si a situatiilor financiare, care sunt disponibile pe pagina 

dedicata investitorilor: https://www.safetech.ro/ro/investitori/adunari-generale/  

 

8. Informarea actionarilor cu privire la renuntarea la mandatul de administrator unic al Societatii  

Odata cu desfiintarea pozitiei de Administrator Unic, prin adoptarea unui Act Constitutiv care prevede 

ca administrarea Societatii se realizeaza de catre un Consiliu de Administratie, mandatul 

Administratorului Unic inceteaza. 

 

9. Aprobarea constituirii unui consiliu de administratie al Societatii format din 3 (trei) membri. 

Avand in vedere cele mai bune practici de guvernanta corporativa, compania recomanda actionarilor 

formarea unui Consiliu de Administratie. Tinand cont de dimensiunea companiei, propunerea catre 

actionari este de a numi un consiliu format din trei membri.  
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10. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie 

Este necesara alegerea a trei membri ai Consiliului de Administratie, dupa aprobarea noului Act 

Constitutiv care prevede ca societatea este administrata de un Consiliu de Administratie. Membrii 

consiliului vor fi alesi pentru un mandat de 2 ani cu posibilitatea de prelungire a acestuia. 

În vederea satisfacerii codului/principiilor de guvernanta corporativa ale Bursei de Valori Bucuresti 

care vizeaza competenta independenta Consiliului de Administratie si separarea responsabilitatilor 

intre Consiliul de Administratie si conducerea executiva, cel putin un membru al Consiliului de 

Administratie va fi independent, majoritatea membrilor Consiliului de Administratie va fi formata din 

membri neexecutivi. Criteriile de independenta probate pentru membrul independent sunt cele 

stipulate in codul de guvernanta corporativa ale Bursei de Valori Bucuresti si se refera la absenta 

conflictelor de interes derivate din relatii de familie, de afaceri sau contractuale cu Societatea si cu 

persoanele desemnate in functii executive. 

Actionarii pot face propuneri de candidati la functia de membru a Consiliului de Administratie conform 

regulilor prevazute in convocator. Aplicatiile pot fi depuse pana la data de 31.03.2022 ora 18.00 AM. 

CV-urile candidatilor care depun toate documentele solicitate catre Societate, vor fi disponibile pentru 

actionari pe site-ul Societatii, sectiunea Investitori, subsectiunea „Adunarea Generala a Actionarilor” 

 

11. Aprobarea modelului de contract cadru de administrare pentru Membrii Consiliului de 

Administratie. 

Modelul de contract cadru ce va fi incheiat de catre societate cu membrii Consiliului de Administratie 

este disponibil pe pagina dedicata investitorilor: https://www.safetech.ro/ro/investitori/adunari-

generale/. 

 

12. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru a semna contractele de mandat care 

urmeaza a fi semnate cu noii membri. 

Contractul de mandat incheiat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie va fi semnat in 

numele si pe seama Societatii de oricare alt membru al Consiliului de Administratie. 

 

13 si 14. Revocarea auditorului existent si numirea unui nou auditor al societatii - societatea de audit  

Baker Tilly Klitou And Partners S.R.L 

Urmare a revocarii auditorului existent al societatii, Safetech propune actionarilor numirea ca auditor 

societatea Baker Tilly Klitou And Partners S.R.L pentru un mandat de 2 ani de la data numirii. 

 

15. Autorizarea si Imputernicirea Dlui. Gansac Victor 

Se propune ca Dl. Gansac Victor sa fie imputernicit sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru 

punerea in aplicare si inregistrarea rezolutiilor AGOA, inclusiv formalitatile la Registrul Comertului si la 

Autoritatea de Supraveghere Financiara. 
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