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Evenimente importante de raportat:

Hotararea AGAO nr. 1 din 29.04.2021 de aprobare a bilantului contabil si a contului de
profit si pierderi.

HOTĂRÂREA NR. 1 din 29.04.2021 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR FORAJ SONDE S.A (societate în reorganizare)
Persoana juridica romana, cu sediul in Jud. Mureș, Comuna Ernei nr. 630, J26/349/1995, CUI
RO 4727746
Incheiată astăzi, 29.04.2021
S-a prezentat dl. Aron Vasile, în calitate de acționar deținând un număr de 3.733.984 acțiuni
reprezentând 85,2209% din capitalul social al societății și din drepturile de vot în cadrul FORAJ
SONDE S.A (în reorganizare).
Ca urmare a convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Foraj Sonde S.A, realizată în
mod legal de către Administratorul Judiciar MUREȘ INSOLVENCY SPRL, publicată în
Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1190/23.03.2021 și în ziarul Bursa din 22.03.2021, întrunită
la a doua convocare, având ca Ordine de zi:
1. Prezentarea și discutarea Raportului Administratorului special pentru activitatea
economica din 2020;
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2020;
3. Prezentarea și discutarea raportului auditorului financiar cu privire la exercițiul financiar
2020;
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi
pentru anul 2020;
5. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021;
6. Aprobarea listei cu mijloacele fixe ce urmează a fi casate în anul 2021;
În unanimitate s-a adoptat următoarea:
HOTĂRÂRE
Art. 1-Aprobă Raportul Administratorului special pentru activitatea economica din 2020;
Art. 2- Aprobă situațiile financiare aferente anului 2020;
Art. 3- Aprobă raportul auditorului financiar cu privire la exercițiul financiar 2020;
Art. 4- Aprobă bilanțul contabil și a contului de profit și pierderi pentru anul 2020;
Art. 5-Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.
Art. 6- Aprobă lista propusa cu mijloacele fixe ce vor fi casate in anul 2020, ce constituie
Anexa la prezenta hotărâre;
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