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Data raportului:     27.04.2022 

Denumire:      Visual Fan S.A. 

Sediul: social:      Str. Brazilor, nr. 61, demisol, Brasov, jud. Brasov, Romania 

Numele persoanei de legatura cu BVB:   Munteanu Christina in calitate de Director Economic 

Email:       investors@allview.ro  

Telefon:      02683 06 1 68 

Cod Fiscal/Cod Unic de Inregistrare:   RO 14724950 

Numar inregistrare la Registrul Comertului:  J08/818/2002 

Website:      https://www.allview.ro/ https://www.allviewmobile.com  

Piata reglementata pe care  

se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:  AeRO. 

 

 

Evenimente importante de raportat: Adunaria Generale Ordinare a Actionarilor 27.04.2022  
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Hotărârea nr. 10 / 27.04.2022 
a Adunării Generale Ordinara a Actionarilor VISUAL FAN S.A. 

 
 
Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor societății VISUAL FAN S.A. (în continuare „Societatea”), cu sediul 

în mun. Brașov, str. Brazilor, nr. 61, Demisol, jud. Brașov, identificată prin nr. de înregistrare la Oficiul 

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov J8/818/2002 și cod unic de înregistrare 14724950, 

întrunită în ședință la data de 27.04.2022 ora 11 , la sediul societății, în prezența acționarilor reprezentând 

90 % din drepturile de vot,  

HOTĂRĂȘTE: 

Cu un număr total de 5.999.940 voturi valabil exprimate, reprezentând 100 % din numărul total de voturi 

deținute de acționarii prezenți în Adunare / în unanimitate, aprobarea urmatoarelor puncte de pe ordinea 

de zi :  

1. Aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2021, in baza 

raportului Administratorului Unic cu privire la activitatea Societatii in cursul anului 2021 si a 

raportului financiar al Societatii. 

  

2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2021, in suma de 

8.410.939,30   lei (opt milioane patru sute zecemii nouasute treizeci si nou lei si treizeci bani) , astfel: 

 

a)    Rezerve legale = 123.000 lei (una suta douazeci si trei mii lei )  

b)   Utilizarea pentru acordarea de dividende in numerar catre actionari, in valoare totala de 

5.000.000 lei (cinci milioane lei ) ( 0.75 lei / actiune)  

c)    Profit ramas nedistribuit = 3.287.939, 30   lei ( trei milioane douasute optzeci zi sapte mii nouasute 

treizeci si noua lei si treizeci bani) 

 

3.  Aprobarea pentru operatiunea de acordare de dividende catre actionari, conform punctului 2 lit. b) 

de pe ordinea de zi, a datei de inregistrare (propunere: 15.06.2022), a datei ex-date (propunere: 

14.06.2022) si a datei platii (propunere: 22.06.2022) 

 

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 

 

Cu stima, 

Visual Fan S.A. prin administrator, 

PETICILA FLORENTIN LUCIAN 
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