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Proces verbal al comisiei constituite în vederea numărării și validării voturilor întocmit în data de 28.04.2023 

cu ocazia desfășurării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  BRK FINANCIAL GROUP SA 
 

 
Comisia de numărare și validare a voturilor  în cadrul AGOA BRK FINANCIAL GROUP SA din data de 28.04.2023  a recurs la 

numărarea și validarea voturilor acordate asupra punctelor de pe ordinea de zi. 
 
Rezultatul votului este următorul: 
 
 

1.  Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv Prezentarea, discutarea şi aprobarea situaƫiilor financiare anuale individuale 
si consolidate auditate ale Societăţii, aferente exercitiului financiar al anului 2022 şi întocmite în conformitate cu Standardele 
Internaţionale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor şi a Raportului auditorului financiar al Societăţii. 

 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

140.769.972 0 0 
 
In prezenta actionarilor reprezentand 41,7183% (140.769.972 actiuni) din capitalul social si 42,4735% (140.769.972 drepturi de vot) 
din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (140.769.972  voturi) din voturile exprimate de 
actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 
0% (0 voturi) din voturile  exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta se 
decide: 
 
Hotărârea 1 

Se aprobă situațiile financiare anuale individuale şi consolidate auditate ale Societăţii, aferente exercițiului financiar al 

anului 2022 şi întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, pe baza Raportului 

administratorilor şi a Raportului auditorului financiar al Societăţii. 

 
 
 

2.  Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv Ratificarea deciziilor de investiții în subsidiarele Romlogic Technology SA, 
GoCab Software SA din anul 2022 si a finantarilor acordate subsidiarelor. 
 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

58.208.335 69.027.310 13.534.327 

 

In prezenta actionarilor reprezentand 41,7183% (140.769.972 actiuni) din capitalul social si 42,4735% (140.769.972 drepturi de vot) 
din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 45,7484% (58.208.335  voturi) din voturile exprimate de 
actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 
54,2516% (69.027.310 voturi) din voturile  exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin 
corespondenta se decide: 
 
Hotărârea 2 

Se respinge ratificarea deciziilor de investiții în subsidiarele Romlogic Technology SA, GoCab Software SA din anul 2022 

şi a finanțărilor acordate subsidiarelor. 

 

 

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru 
activitatea desfaşurată în exerciƫiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate. 

 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

139.245.291 0 1.524.681 
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In prezenta actionarilor reprezentand 41,7183% (140.769.972 actiuni) din capitalul social si 42,4735% (140.769.972 drepturi de vot) 
din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (139.245.291  voturi) din voturile exprimate de 
actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 
0% (0 voturi) din voturile  exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta se 
decide: 
 

Hotărârea 3 

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfaşurată în exercițiul financiar 2022, 

pe baza rapoartelor prezentate. 

 

 

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv Stabilirea și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a 
remunerațiilor suplimentare ale membrilor C.A. însărcinați cu funcții specifice, pentru exercițiul financiar 2023 și până la prima AGOA 
de bilanț din 2024. 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

139.245.291 0 1.524.681 

 
In prezenta actionarilor reprezentand 41,7183% (140.769.972 actiuni) din capitalul social si 42,4735% (140.769.972 drepturi de vot) 
din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (139.245.291  voturi) din voturile exprimate de 
actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 
0% (0 voturi) din voturile  exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta se 
decide: 
 
Hotărârea 4 

Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație și remunerațiile suplimentare ale membrilor C.A. 

însărcinați cu funcții specifice, pentru exercițiul financiar 2023 și până la prima AGOA de bilanț din 2024. 

 

 

 

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobare politica de remunerare a administratorilor neexecutivi si a 
conducatorilor societatii în conformitate cu art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de 
piata si mandatarea CA pentru ducerea la indeplinire a formalitatilor. 

 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

137.255.409 1.989.882 1.524.681 

 

In prezenta actionarilor reprezentand 41,7183% (140.769.972 actiuni) din capitalul social si 42,4735% (140.769.972 drepturi de vot) 
din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,5710% (137.255.409  voturi) din voturile exprimate 
de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor 
reprezentand 1,4290% (1.989.882 voturi) din voturile  exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul 
prin corespondenta se decide: 
 
Hotărârea 5 

Se aprobă politica de remunerare a administratorilor neexecutivi şi a conducatorilor societatii în conformitate cu art. 106 

din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si mandatarea CA pentru ducerea 

la indeplinire a formalitatilor. 
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6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv Supunerea raportului de remunerare a structurii de conducere a societatii 
aferent exercitiului financiar  2022 votului consultativ al AGOA, conform prevederilor art 107 din Legea nr. 24/2017 
 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

137.255.409 1.989.882 1.524.681 

 
In prezenta actionarilor reprezentand 41,7183% (140.769.972 actiuni) din capitalul social si 42,4735% (140.769.972 drepturi de vot) 
din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,5710% (137.255.409  voturi) din voturile exprimate 
de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor 
reprezentand 1,4290% (1.989.882 voturi) din voturile  exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul 
prin corespondenta se decide: 
 
Hotărârea 6 

Se aprobă raportul de remunerare a structurii de conducere a societatii aferent exercitiului financiar 2022, conform 

prevederilor art 107 din Legea nr. 24/2017. 

 
 

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv  Prezentarea, discutarea şi aprobarea Programului de investiții şi a Bugetului 
de Venituri şi Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023. 

 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

76.846.001 0 63.923.971 

 

In prezenta actionarilor reprezentand 41,7183% (140.769.972 actiuni) din capitalul social si 42,4735% (140.769.972 drepturi de vot) 
din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (76.846.001  voturi) din voturile exprimate de 
actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 
0% (0 voturi) din voturile  exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta se 
decide: 
 

Hotărârea 7 

Se aprobă Programul de investiții şi a Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023. 

 

 

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobare strategie 2023-2028 
 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

64.836.355 0 75.933.617 

 

In prezenta actionarilor reprezentand 41,7183% (140.769.972 actiuni) din capitalul social si 42,4735% (140.769.972 drepturi de vot) 
din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (64.836.355 voturi) din voturile exprimate de 
actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 
0% (0 voturi) din voturile  exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta se 
decide: 

 

Hotărârea 8 

Se aprobă strategia 2023-2028. 
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9. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea datei de 19.05.2023 ca dată de înregistrare (ex-date 18.05.2023) a 
acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acƫionarilor, conform art. 87 

alin. (1) din Legea nr. 24/2017. 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

139.245.291 0 1.524.681 

 
In prezenta actionarilor reprezentand 41,7183% (140.769.972 actiuni) din capitalul social si 42,4735% (140.769.972 drepturi de vot) 
din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (139.245.291 voturi) din voturile exprimate de 
actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 
0% (0 voturi) din voturile  exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta se 
decide: 
 
Hotărârea 9 

Se aprobă data de 19.05.2023 ca dată de înregistrare (ex-date 18.05.2023) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele 

hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017. 

 
 

10.  Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substitutie, a doamnei Ivan Monica-
Adriana şi a domnului Raț Răzvan Legian, pentru ca împreună sau separat, să efectueze toate procedurile şi formalităƫile prevăzute 

de lege, inclusiv modificarea actului constitutiv pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună şi să preia acte şi să 
semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțlui, ASF, BVB, precum şi cu alte entităț publice sau 
private. 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

139.245.291 0 1.524.681 

 
In prezenta actionarilor reprezentand 41,7183% (140.769.972 actiuni) din capitalul social si 42,4735% (140.769.972 drepturi de vot) 
din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (139.245.291 voturi) din voturile exprimate de 
actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 
0% (0 voturi) din voturile  exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta se 
decide: 
 
Hotărârea 10 

Se aprobă mandatarea, cu posibilitate de substitutie, a doamnei Ivan Monica-Adriana şi a domnului Raț Răzvan Legian, 

pentru ca împreună sau separat, să efectueze toate procedurile şi formalităƫile prevăzute de lege, inclusiv modificarea 

actului constitutiv pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună şi să preia acte şi să semneze în acest 

scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum şi cu alte entități publice sau private. 

 
 
 

 
  
 


