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HOTARAREA AGOA NR. 3/ 23.04.2019

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 modificata si completata, a Legii nr. 29712004
privind piata de capital si in conformitate cu prevederile statutului, in data de 23.04.2019,la sediul societatii
s-a intrunit AGOA, in prima convocare, in prezenta actionarilor detinand 21.319.926 din actiuni.
reprezentand 82,6904% din capitalul social, hotarand cu 100% din voturile exprimate, respectiv cu
82,6904% dtn totalul voturilor, urmatoarele:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate pentru exercitiul financiar
2OI8 _ VOT PENTRU

2. Prezentarea si dezbaterea Raportului Comisiei de Cenzori privind raportul de gestiune al Consiliului de
Administratie - VOT PENTRU

3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si descarcarea
de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018 - VOT PENTRU

4. Prezentarea. dezbaterea si aprobarea Raportului auditorului extern asupra situatiilor financiare contabile
incheiate la 31.12.201 8 - VOT PENTRU

5. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli si a PrograrrLrlui de
investitii pentru anul 2019 - VOT PENTRU
6. Aprobarea acoperirii tuturor pierderilor inregistrate de societate pana la finalul anului 2018 din alte
rezerve constituite - VOT PENTRU
7. Aprobarea scoaterii din functiune si predarea la unitati abilitate pentru colectarea fierului vechi a

mijloacelor fixe in valoare totala de 21.241,58 lei, amortizate complet, cuprinse in lista de casare mi.jloace
fixe intocmita ca urmare a inventarierii anuale efectuate in anul 2018 - VOT PENTRa
8. Aprobarea achizitionarii de la SC TRANS CAR SRL a 8 mijloace de transport tip autolr'actor nralcilc
Mercedes si Volvo confom raporlului de evaluare, in valoare totala de 185.200 euro + TVA. platibili in lei
Ia cursul de schimb BNR din ziua facturarii - VOT PENTRA
9. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie cu posibilitate de substituire in vedelea scmnarii
contractufui de vanzare-cumparare a mijloacelor de transport de la punctul 8 - VOT PENTRU
10. Aprobarea numirii incepand cu data de 01.05.2019 a d-nei Vladasel Alina loana in functia de cenzor cll
mandat pana Ia data de 02.10.2021 si cu o indemnizatie bruta lunara de 300 lei in locul cenzorului
dem isionar Hanes Andreea - VOT PENTRU
11. Aprobarea noii grile de salarizare valabila cu 01.01.2019 in conformitate cu HG ll412018 si cu
propunerea Consiliului de Administratie - VOT PENTRU
12. Aprobarea majorarii indemnizatiei lunare brute a membrilor Consiliului de Admninistratiei la suma dc
7.700 lei incepand cu data de 01.05.2019 - VOT PENTRU
I 3. Aprobarea datei de 15.05.2019, ca data de inregistrare a acfionarilor gi adatei de 14.05.2019 ca ex-date -
VOT PENTRU
14. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii pentru a indeplini toate
fbrmalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunalii Generale Ordinare a Actionarilor in fata
autoritatilor competente, incluzand. dar f'ara a se limita, la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea dc
Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti. Depozitarul Central. Mandatarul sus lnentionat va
ptrtea delega puterile acordate couforn celor de mai sus oricarei persoane dupa cunr considera neces:lr -
VOT PENTRU.


