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ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (08.01.2021)  
 
Adunarea Generale Extraordinare a Actionarilor legal si statutar intrunita in data de 08.01.2021, a 
hotarat: 

 
I. Aprobarea reinoirii mandatului d-lui SZABÓ TAMÁS VIKTOR in calitate de membru al Consiliului 
de Supraveghere, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data 10.03.2021. Exercitarea atributiilor 
aferente functiei de membru al Consiliului de Supraveghere al OTP Asset Management Romania SAI SA 
se va face numai dupa obtinerea deciziei de autorizare emisa de ASF. 
 
II. Numirea d-lui Gáti László György, cetăţean maghiar, domiciliat în 1055 Budapesta, Szalay utca 
2.1, Ungaria, născut la data de 05.08.1965  în Budapesta, identificat cu pasaport, nr. BD2955144, eliberat 
de autoritatile maghiare la data de 28 septembrie 2012, in calitate de Membru al Consiliului de 
Supraveghere, pentru o perioada de 4 ani, începând cu data deciziei de autorizare emisa de ASF. 
Exercitarea atributiilor aferente functiei de membru al Consiliului de Supraveghere al OTP Asset 
Management Romania SAI SA se va face numai dupa obtinerea deciziei de autorizare emisa de ASF. 
Prezenta numire produce efecte juridice incepand cu data primirii deciziei de aprobare din partea ASF. 
 
III.  Revocarea d-lui.  LJUBIČIĆ GÁBOR ISTVÁN  din calitatea de membru si Presedinte al Consiliului 
de Supraveghere. Revocarea dl. Ljubicic Gábor István va avea loc incepand cu data deciziei, emisa de 
ASF,  de autorizare a d-lui  Gáti László György  in calitate de Membru al Consiliului de Supraveghere . 
 
IV. Aprobarea imputernicirii si autorizarii d-lui Dan Marius Popovici in calitate de Director General de 
a semna toate documentele necesare in legatura cu prezenta Adunare Generala si de a efectua toate 
demersurile necesare in numele Societatii, de a reprezenta Societatea in relatiile cu autoritatile, inclusiv  
ASF, Oficiul Registrului Comerţului, in mod direct sau prin reprezentanti, in ceea ce privesc operatiunile 
necesare pentru indeplinirea hotararilor luate de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. 
 

 
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (18.01.2021)  
 
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor legal si statutar intrunita in data de 18.01.2021, a 
hotarat: 
 

I. Aprobarea anularii punctului 1 din Hotararea AGEA din 08.01.2021 cu privire la aprobarea reinoirii 
mandatului d-lui Szabó Tamás Viktor in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere. 
 
II. Numirea drei Erzsébet Tűnde Mólnar, cetăţean maghiar, domiciliat în Ungaria, 1025 Budapesta 
02, Törökvész utca 95-97,  identificata cu pasaport nr. BC0873714, eliberat de autoritatile maghiare la 
data de 05 iulie 2021, in calitate de Membru al Consiliului de Supraveghere, pentru o perioada de 4 ani, 
începând cu data deciziei de autorizare emisa de ASF. Exercitarea atributiilor aferente functiei de membru 
al Consiliului de Supraveghere al OTP Asset Management Romania SAI SA se va face numai dupa 
obtinerea deciziei de autorizare emisa de ASF. Prezenta numire produce efecte juridice incepand cu data 
primirii deciziei de aprobare din partea ASF. 

 
III. Aprobarea revocarii d-lui.  Szabó Tamás Viktor din calitatea de membru al Consiliului de 
Supraveghere. Revocarea dl. Szabó Tamás Viktor  va avea loc incepand cu data deciziei, emisa de ASF,  
de autorizare a drei Erzsébet Tűnde Mólnar  in calitate de Membru al Consiliului de Supraveghere. 



 
IV. Aprobarea imputernicirii si autorizarii d-lui Dan Marius Popovici in calitate de Director General de 
a semna toate documentele necesare in legatura cu prezenta Adunare Generala si de a efectua toate 
demersurile necesare in numele Societatii, de a reprezenta Societatea in relatiile cu autoritatile, inclusiv  
ASF, Oficiul Registrului Comerţului, in mod direct sau prin reprezentanti, in ceea ce privesc operatiunile 
necesare pentru indeplinirea hotararilor luate de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 

 

 
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (24.03.2021)  
 
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor legal si statutar intrunita in data de 24.03.2021, a hotarat: 
 
I. Aprobarea Situatiilor financiare auditate cu toate anexele pentru anul  financiar 2020. 
 
II. Aprobarea descarcarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului 
pentru anul 2020. 
 
III. Aprobarea repartizarii profitului realizat de societate in exercitiul financiar 2020.  Profitul realizat 
de societate in anul 2020 in suma de 557.037,27 Lei, s-a repartizat dupa cum urmeaza:  
1. Rezerva legala 38.345,00 Lei  
2. alte rezerve 518.692,27 Lei 
 
IV. Aprobarea  remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul 2021. Membrii 
Consiliului de Supraveghere, nu vor fi remunerati pentru activitatea depusa in anul financiar 2021. 
 
V. Aprobarea bugetul de venituri si cheltuieli (Business plan) pentru exerciţiul financiar 2021. 
 
VI. Aprobarea imputernicirii si autorizarii d-lui Dan Marius Popovici in calitate de Director General de 
a semna toate documentele necesare in legatura cu prezenta Adunare Generala si de a efectua toate 
demersurile necesare in numele Societatii, de a reprezenta Societatea in relatiile cu autoritatile, inclusiv 
ASF, Oficiul Registrului Comerţului, in mod direct sau prin reprezentanti, in ceea ce privesc operatiunile 
necesare pentru indeplinirea hotararilor luate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. 


