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PROIECT 
 
 

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor  
Transilvania Investments Alliance S.A. din 28/29 aprilie 2022 

 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Transilvania Investments Alliance S.A., cu cvorumul 
şi cu majoritatea necesare, consemnate în procesul – verbal nr. 1 din 28/29.04.2022, încheiat cu ocazia 
lucrărilor acestei şedinţe organizată la prima convocare/a doua convocare, având în vedere ordinea de 
zi, publicată în Monitorul Oficial al României – partea a IV-a nr. 1146/18.03.2022, în ziarul naţional 
Ziarul Financiar și în ziarul local Transilvania Expres din data de 18.03.2022 şi pe website-ul societăţii 
la adresa www.transilvaniainvestments.ro şi având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii 
de zi, precum şi voturile, în cadrul unui cvorum de .......% din drepturile de vot, exprimate direct, prin 
reprezentare şi prin corespondenţă (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 112 din Legea nr. 
31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 – Se aprobă/se respinge alegerea secretariatului de şedinţă format din doi membri, 
respectiv dna. Mihaela Susan şi dna. Simona Modval, acţionari cu datele de identificare disponibile la 
sediul societăţii, însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de 
lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul 
şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă. 

Art. 2 - Se aprobă/se resping situaţiile financiare anuale, respectiv situaţia poziţiei financiare şi 
situaţia rezultatului global şi notele explicative ale situaţiilor financiare anuale întocmite pentru 
exerciţiul financiar din anul 2021, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de 
Supraveghere şi Auditorul financiar. 

Art. 3 - Se aprobă/se respinge repartizarea profitului net realizat în exerciţiul financiar din anul 
2021, în sumă de 96.611.494,57 lei, pentru următoarea destinaţie: Alte rezerve – surse proprii de 
finanţare constituite din profit. 

Art. 4 - Se aprobă/se resping remuneraţiile variabile ale membrilor Consiliului de Supraveghere 
şi ale membrilor Directoratului pentru anul 2021, conform politicii de remunerare. 

Art. 5 - Se aprobă/se respinge stabilirea remuneraţiei lunare a membrilor Consiliului de 
Supraveghere la nivelul a 3,5 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al Consiliului, 4 
salarii medii brute pe societate pentru Vicepreşedinte şi 5 salarii medii brute pe societate pentru 
Preşedinte. 
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Art. 6 - Se aprobă/se respinge descărcărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de 
Supraveghere, pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2021. 

Art. 7 - Se aprobă/se respinge descărcărcarea de gestiune a membrilor Directoratului, pentru 
activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2021. 

Art. 8 - Se aprobă/se respinge bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022. 

Art. 9 - Se aprobă/se respinge revizuirea Strategiei Transilvania Investments Alliance S.A. 
pentru perioada 2020-2024. 

Art. 10 - Se aprobă/se respinge revizuirea Declaraţiei de politică investiţională pentru perioada 
2020-2024. 

Art. 11 - Se aprobă/se respinge Raportul de remunerare pentru anul 2021. 

Art. 12 - Se aprobă/se respinge revizuirea Politicii de remunerare a Transilvania Investments 
Alliance S.A., aplicabilă din 2022. 

Art. 13 - Se aprobă/se respinge împuternicirea d-lui Radu-Claudiu Roşca, Preşedinte 
Executiv/Director General, să îndeplinească formalităţile de înregistrare şi publicare a hotărârii 
adunării generale a acţionarilor.  

 
Preşedintele Directoratului, 
ec. Radu-Claudiu ROŞCA 
 
 
Secretariat de şedinţă 
Mihaela Susan 
Simona Modval 

  

 


