APROBAT
Adunarea general a ac ionarilor
S.A. „Ap -Canal Chi in u”,
procesul-verbal nr. 9 din 18 ianuarie 2008

Regulamentul
Consiliului S.A. „Ap -Canal Chi in u”
1. Dispozi ii generale
1.1. Adunarea general alege membrii Consiliului S.A. „Ap -Canal
Chi in u” (în continuare Consiliul SOCIET II sau Consiliu) în num r de 9
(nou ) persoane, pe un termen de un an. Membrii Consiliului pot fi reale i un
num r nelimitat de ori.
Pct. 1.1 în redac ia corelat cu modific rile în Statutul întreprinderii,
aprobate în procesul-verbal nr. 17 din 04.05.2010 al Adun rii generale
extraordinare a ac ionarilor S.A. "Ap -Canal Chi in u"
1.2. Adunarea general a ac ionarilor poate alege membri de rezerv ai
Consiliului SOCIET II, pentru completarea componen ei de baz a acestuia, în
cazul retragerii membrilor lui. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea
Consiliului SOCIET II. Subrogarea membrilor retra i ai Consiliului
SOCIET II se efectueaz de c tre îns i Consiliul SOCIET II.
1.3. Consiliul reprezint interesele ac ionarilor în perioadele dintre adun rile
generale i, în limita competen ei sale, exercit conducerea general i controlul
asupra activit ii SOCIET II.
1.4. Consiliul este subordonat Adun rii generale a ac ionarilor, î i
organizeaz activitatea independent i î i convoac edin ele nu mai rar de o dat
într-o jum tate de an.
1.5. Membrii Consiliului pot fi numai persoane fizice cu capacitate în
exerci iu, din rîndul ac ionarilor sau al altor persoane, cu excep ia persoanelor
men ionate în art. 66 alin. (6) din Legea privind societ ile pe ac iuni, îns
ac ionarii SOCIET II i reprezentan ii lor trebuie s constituie majoritatea.
Salaria ii SOCIET II, cu excep ia conduc torului SOCIET II, pot fi ale i în
Consiliul SOCIET II, dar nu pot constitui majoritatea.
1.6. Regulamentul Consiliului SOCIET II, alegerea membrilor sau
suspendarea înainte de termen a împuternicirilor unor membri ai Consiliului
SOCIET II, cuantumul retribu iei muncii, remunera iilor anuale
i
compensa iilor acordate acestora, precum i hot rîrea privind tragerea la
spundere sau eliberarea de r spundere a membrilor Consiliului sînt aprobate de
Adunarea general a ac ionarilor.
2. Drepturile i atribu iile exclusive ale Consiliului
2.1. Consiliului are urm toarele atribu ii exclusive:
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a) decide modul de în tiin are a ac ionarilor despre inerea Adun rii
generale, precum i modul în care materialele ce in de chestiunile incluse în
ordinea de zi a Adun rii generale sînt remise ac ionarilor pentru luare de
cuno tin ;
b) decide modul de asigurare a accesului ac ionarilor la documentele
SOCIET II, prev zute la art. 92 alin. (1) din Legea privind societ ile pe ac iuni;
c) aprob d rile de seam trimestriale ale organelor executive ale
SOCIET II;
d) hot
te privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor i
reprezentan elor, privind numirea i eliberarea din func ie a conduc torilor lor,
precum i modific rile i complet rile operate în Statut în leg tur cu aceasta;
e) decide cu privire la convocarea Adun rii generale a ac ionarilor;
f) aprob valoarea de pia a bunurilor, care constituie obiectul unei
tranzac ii de propor ii;
g) decide cu privire la încheierea tranzac iilor de propor ii, prev zute la art.
83 alin. (1) din Legea privind societ ile pe ac iuni;
h) confirm registratorul SOCIET II i stabile te cuantumul retribu iei
serviciilor lui;
i) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net,
folosirea capitalului de rezerv i a celui suplimentar, precum i a mijloacelor
fondurilor speciale ale SOCIET II;
j) decide cu privire la plata dividendelor intermediare i înainteaz
propuneri spre examinare în cadrul adun rilor generale ale ac ionarilor cu privire la
plata dividendelor anuale;
k) aprob fondul sau normativele de retribuire a muncii personalului
SOCIET II;
l) decide cu privire la aderarea SOCIET II la diferite holdinguri,
asocia ii i alte uniuni;
m) aprob planurile anuale i de perspectiv în activitatea SOCIET II;
n) aprob structura organizatoric a SOCIET II;
o) decide cu privire la cump rarea de c tre SOCIETATE a ac iunilor
proprii plasate, în urm toarele scopuri: prevenirea sc derii cursului ac iunilor
SOCIET II, vînzarea acestora lucr torilor SOCIET II, convertirea acestor
ac iuni în alte tipuri de valori mobiliare ale SOCIET II, plata dividendelor,
precum i alte scopuri, prev zute de Statutul SOCIET II i care nu in de
mic orarea capitalului social;
p) hot
te fondarea întreprinderilor mixte afiliate i independente,
procurarea i realizarea ac iunilor (cotelor-p i) i a altor valori mobiliare ale altor
întreprinderi;
q) hot
te cu privire la acordarea de garan ii în folosul persoanelor ter e,
la fel i despre transmiterea patrimoniului în gaj;
r) decide privind încheierea tranzac iilor în care este prezent conflictul de
interese;
s) aprob principalele direc ii i prevederi ale contractelor privind
activitatea în comun cu al i agen i economici;
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t) nume te reprezentan ii SOCIET II la adun rile ac ionarilor
(asocia ilor) i în organele de administrare ale întreprinderilor, ac iunile (cotelei) c rora apar in SOCIET II;
u) decide privind transmiterea obliga iunilor i împuternicirilor comisiei de
înregistrare a ac ionarilor, reprezenta i la adun rile generale, în competen a
registratorului independent al SOCIET II;
v) încheie contracte cu organiza ia gestionar a SOCIET II;
w) aprob prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
x) aprob darea de seam asupra rezultatelor emisiunii suplimentare de
ac iuni i modific în leg tur cu aceasta Statutul SOCIET II;
y) decide cu privire la emisiunea obliga iunilor, cu excep ia obliga iunilor
convertibile, precum i aprob darea de seam asupra rezultatelor emisiunii de
obliga iuni.
2.2. Consiliul întocme te proiectele hot rârilor i propunerilor, ce urmeaz
fie examinate i aprob rii la Adunarea general a ac ionarilor.
2.3. Consiliul ia decizii privind oricare alte chestiuni ce in de activitatea
SOCIET II, cu excep ia celor care se afl în competen a Adun rii generale a
ac ionarilor.
3. Pre edintele Consiliului
3.1. Pre edintele Consiliului este ales de c tre membrii Consiliului.
3.2. Pre edintele Consiliului:
a) convoac edin ele Consiliului;
b) reprezint la adun rile generale ale ac ionarilor punctul de vedere al
Consiliului SOCIET II în toate chestiunile discutate;
c) reprezint interesele SOCIET II în toate organiza iile, întreprinderile,
organele de putere de stat, precum i în rela iile SOCIET II cu persoanele fizice,
referitor la problemele ce in de competen a Consiliului;
d) înveste te i împuternice te membrii Consiliului cu atribu ii i
obliga iuni;
e) îndepline te alte func ii, conform hot rîrii Consiliului, care au menirea s
asigurare desf urarea normal a activit ii SOCIET II.
3.3. În lipsa pre edintelui Consiliului, func ia respectiv este executat de
tre unul din membrii Consiliului.
3.4. Pre edinte al Consiliului SOCIET II nu poate fi conduc torul
organului executiv sau un reprezentant al organiza iei gestionare a SOCIET II.
3.5. Pre edintele Consiliului are dreptul, în limita competen ei sale, s
activeze în numele SOCIET II.

SECRETAR
Cornelia URCANU

