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SC COMAT CARAS SEVERIN SA

RESITA

STR MONIOM NR.113

TELEFON 025523L3T7

Email; frantic.cornel@igahoo.com

I

cu ocazia i$dunarii Generale Ordinare a Actionarilor la

sc ctvrar Caras Severin SA Resita
I

i

il-
Lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor au fost deschise si conduse de

i

presedintele Consiliului dp ndministratie domnul Zamfirescu Mihai Florian .

I

I

data de referinta 03.04.2P18.t*
pentru redactareJ procesuluiverbal a fost desemnat un secretartehnic si un actionar

I

ln urmatoarea componenta ;

t

. Franti Corriel siVaran Valeria
I

Domnul Zamfiresfu Mihai Florian face cunoscut fapt.ul ca la Adunarea General Ordi-

1....,,_-
nara a Actionarolor parti{ipa 4 actionari . totalizand 56,50 % din capitalul social si

prezinta:

PROCES VERBAL

I ncheiat azi 20.04.20!8

ORDINEA DE ZI

L. prezentarea si de{batereaRaportului de activitate al ionsiliului de Adminmistratie
I

privind activitated desfasurata in anul 2OL7 '

2.Discutarea aprobailea sau modificarea situatiilorfinanciare la3L.t2.2O17 in baza ma-

I

,i -----''*- * -



terialelor prezentatp de Consiliul de Administratie .

i

3.pronuntarea asupra gestiunii administratorilor pentru exercitiul financiar al anului
t'-2017. 
I

4. pronuntarea asfrpra Raportului de Audit intocmit de auditorul financiar al societa-

tii . I

5. Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 .

6.Aprobarea listeiide lnvestitii pentru anul 2018.

7. Mandatarea un'ei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare inregistrarii

Hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului Caras Severin si publicarea aceste-

ia in MonitorulQficial:-. - -

8. Aprobarea datii de 30.04.2018 ca data de inregistrare .

I

Domnul Ztmfirescu Mihai Florian propune ca materialele prezentate sa fie

supuse dezbateriiisi aprobarii prin vot deschis

Domnu I Frlanti Cornel prezinta si supune spre dezbatere Raportul

de activitate al Copsiliy"!yt-9. Adpi_n_i_slratie privind activitatea desfasurata in anul

ZOLT ,solicitand sp se Rionunte asupra gestiunii administratorilor, aproband Raportul

prezentat,descarc]1rea de gestiune Re anrll 2Ot7 si incarcarea cu gestiunea societatii

pe anul ZOt8, sa {probe bilantul contabil, contul de prbfit si pierderi la 3L.L2.2017 pe

baza Raportului {dministratorilor si a Raportului auditorului financiar .

ln baza na$ortului prezentat s-a trecut la vot . Actionarii prezenti au votat

pentru, I

. .. .Domnul.Frpnti.Cornel da citire Rapotuluiauditorului financiar. S-a supus la vot

. Toti actionarii ad votat Pentru .

ln continujre dqmnul Franti Cornel da citire BVC-ului pentru anul 2018 . S-a

supus la vot. Totiiactionarii prezentiau votat pentru . ln continuare a fost prezentata

lista de investitii fientru anul 2018, S-a trecut la vot . Toti actionarii voteaza pentru '

DomnulJu[a loan propune persoana care sa efectueze demersurile necesare

in vederea inregisfrarii HotarariiAGOA la Oficiul Registrului Comertului Caras Severin

si publicarea acesieia iniMonitoiut Oficial in persoana domnului Franti Cornel . S-a

trecut la vot . Actibnarii voteaza pentru

Domnul Frlanti Cornel propune ca'data de referinta sa fie L5.05.2018 si nu

data de 30.04.2018 cum g fost trecuta in Convocator.deoarece data de 30.04.2018

nu cuprinde minifnul de 10 zile lucratoare prevazut de Legea pietei de capital

2g7l2OO4 actualiiata. S-Atrecut la vot.Toti actionarii au votat pentru '

. Adunarea penerala Ordinara a Actionarilor a luat act de intrebarile puse in

scris prin posta ellctronica de catre SIF Banat Crisana Arad si i-a transmis rasapunsul

aferent la aceste ihtrebari

tn baza Leqii 3U1990 Republicata si modificata; AGOA emite urmatoarea
I

hotarare ; I




