APROBAT

Prin Hotărârea Adunării generale extraordinare
a acţionarilor Societăţii pe acţiuni „ARES UT”
Proces-verbal nr._______ din _________ 2018

REGULAMENTUL
cu privire la activitatea Consiliului Societăţii
al SA „ARES UT”

1. Dispoziţii generale
Consiliul societăţii al SA „ARES UT” (subordonat adunării generale a
acţionarilor şi superior ierarhic organului executiv) reprezintă interesele
acţionarilor în perioada dintre adunările generale şi, în limitele atribuţiilor sale,
exercită conducerea generală şi controlul asupra activităţii societăţii.
2. Atribuţiile consiliului societăţii
Consiliul societăţii are următoarele atribuţii exclusive:
• decide cu privire la convocarea adunării generale a acţionarilor şi întocmirea
listei candidaţilor pentru alegerea organelor de conducere ale societăţii;
• aprobă valoarea de piaţă a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacţii
de proporţii;
• decide cu privire la încheierea tranzacţiilor de proporţii prevăzute la art.83
alin.(1) din Legea cu privire la societăţile pe acţiuni şi a tranzacţiilor cu
conflict de interese ce nu depăşesc 10% din valoarea activelor societăţii
conform ultimului raport financiar;
• încheie contracte cu organizaţia gestionară a societăţii;
• confirmă registratorul societăţii şi stabileşte cuantumul retribuţiei serviciilor
lui;
• aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
• aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii şi modifică în legătură
cu aceasta statutul societăţii;
• aprobă decizia cu privire la emisiunea obligaţiunilor, cu excepţia
obligaţiunilor convertibile, precum şi darea de seamă asupra rezultatelor
emisiunii de obligaţiuni;

1

• decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la
folosirea capitalului de rezervă, precum şi a mijloacelor fondurilor speciale
ale societăţii;
• face, la adunarea generală a acţionarilor, propuneri cu privire la plata
dividendelor anuale şi decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
• decide cu privire la înstrăinarea acţiunilor de tezaur prin expunerea lor la
vînzare publică;
• aprobă fondul şi/sau normativele de retribuire a muncii salariaţilor societăţii;
• decide cu privire la aderarea societăţii la asociaţie sau la o altă uniune;
• decide în orice alte probleme prevăzute de prezenta lege şi de statutul
societăţii.
Consiliul societăţii nu poate delega împuternicirile sale, nici totalmente şi
nici în parte, unei alte persoane.
Dacă consiliul societăţii nu se înfiinţează (societăţile pe acţiuni care au
mai puţin de 50 acţionari) sau împuternicirile lui au încetat, împuternicirile
consiliului vor fi exercitate de adunarea generală a acţionarilor, cu excepţia celor
de pregătire şi ţinere a adunării generale, care vor fi exercitate de organul executiv
al societăţii.
3. Alegerea Consiliului Societăţii
Alegerea consiliului societăţii se face de către adunarea generală anuală a
acţionarilor. Membri ai consiliului societăţii pot fi atât acţionarii, cât şi persoane
străine de societate. Însă legea prevede că acţionarii trebuie să constituie
majoritatea în consiliul societăţii.
Nu poate fi ales ca membru al consiliului societăţii persoana care:
• este declarată incapabilă sau condamnată pentru escrocherie,
sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin însuşire, delapidare
sau abuz de serviciu, înşelăciune sau abuz de încredere, fals, depoziţie
mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni
prevăzute de legislaţie dar care nu şi-au ispăşit definitiv pedeapsa.
Persoana deja aleasă va fi revocată din funcţie;
• este membru a cinci consilii ale altor societăţi înregistrate în
Republica Moldova;
• este membru al organului executiv al societăţii sau reprezentant al
organizaţiei gestionare a societăţii;
• este membru al comisiei de cenzori a societăţii; precum şi
• o altă persoană a cărei calitate de membru al consiliului societăţii este
limitată de Legea privind societăţile pe acţiuni sau de statutul
societăţii.
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Componenţa numerică a Consiliului Societăţii se stabileşte în număr de 5
persoane.
Durata mandatului de membru al consiliului societăţii este de un an, cu
posibilitate nelimitată de realegere.
Consiliul societăţii se alege potrivit principiului proporţionalităţii votului.
Votul cumulativ presupune că o acţiune conferă voturi câţi membri va avea în
componenţă viitorul consiliu, acţionarul având dreptul să dea toate voturile
conferite de acţiunile sale unui candidat sau să distribuie aceste voturi în alt mod.
Împuternicirile consiliului societăţii încetează din ziua:
• anunţării hotărîrii adunării generale a acţionarilor cu privire la alegerea noii
componenţe a consiliului societăţii; sau
• anunţării hotărîrii adunării generale a acţionarilor cu privire la încetarea
înainte de termen a împuternicirilor componenţei precedente a consiliului
societăţii, în cazul în care consiliul nu a fost ales prin vot cumulativ; sau
• nealegerii unei noi componenţe a consiliului societăţii; sau
• expirării termenului stabilit de Legea privind societăţile pe acţiuni; sau
• reducerii componenţei consiliului societăţii cu mai mult de jumătate, dacă
totodată rezerva consiliului societăţii a fost epuizată.
4. Funcţionarea consiliului societăţii
Conducerea consiliului societăţii este efectuată de către preşedintele
acestuia, ales de consiliu, din rândul membrilor lui. Conducătorul organului
executiv sau un reprezentant al organizaţiei gestionare a societăţii nu poate fi ales
preşedinte al consiliului.
Preşedintele consiliului are următoarele atribuţii:
•

convoacă şedinţele consiliului societăţii;

•

încheie, în conformitate cu legislaţia muncii şi cu legea cu privire la
societăţile pe acţiuni, acorduri cu membrii consiliului societăţii, precum şi cu
conducătorul organului executiv, dacă consiliul societăţii este locul muncii
lor de bază;

•

exercită alte atribuţii prevăzute de regulamentul consiliului societăţii.

Şedinţele consiliului societăţii pot fi ordinare (se ţin cel puţin o dată pe
trimestru) şi extraordinare (se ţin ori de câte ori este nevoie) şi pot fi ţinute atât cu
prezenţa membrilor săi, cât şi prin corespondenţă sau în formă mixtă.
Şedinţele consiliului se convoacă de preşedintele acestuia:
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•

din iniţiativa lui;

•

la cererea unuia dintre membrii consiliului;

•

la cererea acţionarilor care deţin cel puţin 5% din acţiunile cu drept de vot
ale societăţii;
la cererea comisiei de cenzori sau a organizaţiei de audit a societăţii;

•

la propunerea organului executiv al societăţii.

•

Statutul societăţii sau regulamentul consiliului stabileşte cvorumul necesar
pentru ţinerea şedinţei consiliului, care va constitui nu mai puţin de jumătate din
membrii aleşi ai consiliului. În cadrul şedinţei fiecare membru are un singur vot.
Posibilitatea reprezentării este exclusă în şedinţele consiliului societăţii.
Dacă statutul societăţii sau regulamentul consiliului nu prevede o cotă mai
mare de voturi, atunci deciziile consiliului se iau cu votul majorităţii membrilor, în
caz de paritate, votul preşedintelui fiind decisiv. În cazul adoptării deciziilor cu
privire la încheierea tranzacţiilor de proporţii care au o valoare între 25% şi 50%
din totalul activelor societăţii şi/sau cu privire la încheierea de către societate a
tranzacţiilor cu conflict de interese – deciziile se iau cu unanimitatea de voturi.

SECRETAR
________________
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