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Denumirea entităţii emitente: LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A. 
Sediul social: Piaţa Charles de Gaulle nr. 15, etaj 2, camera 1, Sector 1, Bucureşti 
Numărul de telefon/fax: 021 30 75 200 / 021 31 20 945 
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Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/256/1991 
Capital social subscris şi vărsat: 14.999.725 lei 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BER 
 
I. Evenimente importante de raportat 
 
În data de 22.01.2014 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Lafarge Agregate Betoane S.A., hotărârile adoptate de 
către acţionari fiind prezentate alăturat. 

 
Costin-Grigore Borc, 

Preşedinte Consiliu de Administraţie 
____________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A. Bucureşti 
 

HOTĂRÂREA 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 

Lafarge Agregate Betoane S.A. 
Din data de 22.01.2014 

 
Consiliul de Administraţie al Lafarge Agregate Betoane S.A., persoană juridică română, cu sediul social situat în Piaţa Charles de 
Gaulle nr. 15, etaj 2, camera 1, Sector 1, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/256/1991, cod unic de 
înregistrare 361269, având un capital social subscris şi vărsat de 14.999.925 lei (denumită în continuare „Societatea”), a convocat la 
data de 22.01.2014, ora 9:00 a.m., la sediul social al Societăţii menţionat mai sus, în conformitate cu prevederile legale şi statutare 
(publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 7082 din data de 19.12.2013 şi în ziarul Bursa nr. 240 din data de 
19.12.2013), Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru toţi acţionarii Societăţii înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfârşitul 
zilei de 10.01.2014 (data de referinţă), cu următoarea Ordine de zi: 
 
1. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație ca urmare a renunțării dlui Paul Eric Richard Vu-Huy-Dat la mandatul 
său de administrator. 
2. Aprobarea datei de 12.02.2014 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004. 
3. Desemnarea persoanelor care vor semna toate documentele necesare și vor îndeplini toate formalitățile legale în vederea 
înregistrării celor de mai sus la Registrul Comerțului. 
 
La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22.01.2014 (data primei convocări), care a avut loc la 
ora 09:00 a.m., la sediul Societății din Piața Charles de Gaulle nr. 15, etaj 2, camera 1, Sector 1, București, a participat următorul 
acționar: 
 - Lafarge Ciment (România) S.A., care deține 5.077.922 acțiuni (ceea ce reprezintă 84,95% din numărul total de drepturi de vot), 
prin reprezentant autorizat dl Cătălin Bodeanu, în baza procurii speciale nr. 5 din data de 13.01.2014. 
 
La ședință au mai participat: dl Costin-Grigore Borc – Președinte Consiliu de Administrație și dra Romanița Badea - responsabil în 
vederea elaborării, distribuirii și primirii formularelor de vot prin corespondență. 



 
Prin prezența acționarului Lafarge Ciment (România) S.A., care deține un număr de 5.077.922 acțiuni, reprezentând 84,95% din 
numărul total de drepturi de vot, s-au constatat îndeplinite condițiile de cvorum necesare pentru validitatea deliberărilor adunării 
generale ordinare, potrivit articolului 13 din Actul Constitutiv al Societății, și s-a declarat deschisă ședința Adunării Generale Ordinare 
a Acționarilor. 
Dl Costin-Grigore Borc, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație a prezidat ședința Adunării Generale Ordinare a 
Acționarilor, iar dl Cătălin Bodeanu a fost desemnat secretar de ședință. 
 
În urma dezbaterilor, acționarii au decis următoarele, în conformitate cu prevederile articolului 14 din Actul Constitutiv al Societății: 
 
HOTĂRÂREA NR. 1 
Ca urmare a renunțării dlui Paul Eric Richard Vu-Huy-Dat la calitatea sa de administrator al Societății, în baza demisiei înaintate de 
acesta Consiliului de Administrație al Societății la data de 16.12.2013, demisia producându-și efectele și devenind opozabilă de la 
data îndeplinirii formalităților legale necesare, și luând în calcul propunerea primită, acționarii, prin vot secret, au votat PENTRU cu 
un număr de 5.077.922 voturi, reprezentând 84,95% din numărul total de drepturi de vot, numirea dnei Cécile Palma Therèse 
Tabarracci Morenas, cetățean francez, născută la data de 28.07.1967 în Marseille, Franța, domiciliată în AA-30-1 Mont Kiara 10, 4 
Jalan Kiara 1, 50480 Kuala Lumpur, Malaezia și cu adresa în România în București, Sector 1, Strada Calea Victoriei nr. 37B, 
identificată cu pașaport nr. 12CH11845 eliberat la data de 21.06.2012 de Ambasada Franței în Kuala Lumpur, Malaezia și prin 
certificat de înregistrare nr. 72380 din data de 16.01.2014, eliberat de I.G.I.-București, CNP 8670728400023, în calitate de 
administrator al Societății, pe o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data prezentei hotărâri. 
 
HOTĂRÂREA NR. 2 
Acționarii, prin vot deschis, au votat PENTRU cu un număr de 5.077.922 voturi aferente acționarului Lafarge Ciment (România) S.A., 
reprezentând 84,95% din numărul total de drepturi de vot, în ceea ce privește stabilirea datei de 12.02.2014 ca dată de înregistrare, 
potrivit prevederilor articolului 238 din Legea nr. 297/2004, prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990. 
 
HOTĂRÂREA NR. 3 
Acționarii, prin vot deschis, au votat PENTRU cu un număr de 5.077.922 voturi aferente acționarului Lafarge Ciment (România) S.A., 
reprezentând 84,95% din numărul total de drepturi de vot, împuternicirea drei Romanița Badea, identificată cu cartea de identitate 
seria nr. RD nr. 768069 eliberată de S.P.C.E.P. Sector 6 la data de 19.06.2012, CNP 2830303033364; și/sau 
a dnei Raluca-Marinela Chiochiu, identificată cu cartea de identitate seria RT nr. 819930 eliberată de SPCEP Sector 2 la data de 
16.11.2012, CNP 2790430421542, ca, separat, să îndeplinească toate formalitățile legale, inclusiv dar fără a se limita la cele privind 
publicarea în Monitorul Oficial și înregistrarea la Registrul Comerțului București a prezentelor hotărâri, și să semneze, modifice, 
ridice toate documentele necesare în vederea înregistrării celor de mai sus la Registrul Comerțului, acești mandatari având drept de 
substituire. 
 
Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în 3 (trei) exemplare originale, în limba română, în conformitate cu procesul verbal al 
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 22.01.2014. 
 
Președinte Consiliu de Administrație,   Secretar de ședință, 
Costin-Grigore Borc     Cătălin Bodeanu 
 


