ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACŢIONARILOR

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru AGOA din 27/28.04.2011
Art.1. Se propune aprobarea în temeiul Art.111 alin.2.lit.a,d,e din Legea
nr.31/1990 republicată, privind societăţile comerciale şi Art.13 alin.3, lit.a,d,e
din Statutul Societăţii S.C. CONDMAG SA, următoarele:
- Raportul de gestiune al Consiliului de Administraţie asupra
rezultatelor economico-financiare a societăţii pe anul 2010 pe baza de bilanţ prin care au
fost evidenţiaţi la 31 decembrie 2010 următorii indicatori realizaţi de societate şi anume:
 Cifra de afaceri – 198.452.126 lei
 Venituri totale – 200.397.845 lei
 Cheltuieli totale – 186.081.523 lei
 Profit brut –
14.316.322 lei
- Raportul de audit financiar al situaţiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2010,
întocmit de firma de audit financiar PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L. privind
exerciţiul financiar pe anul 2010;
- Situaţiile financiare pentru anul 2010, în forma redactata si prezentata în cadrul
adunării;
- Repartizarea profitului net realizat pe anul 2010 în valoare de 11.786.731 lei
conform propunerii Consiliului de Administraţie după cum urmează:
■ Pentru fondul de rezerva...............................................430.176 lei;
■ surse proprii de finanţare............................................ 11.356.555 lei;
Art.2. Se propune aprobarea situaţiilor financiare consolidate încheiate la 31

decembrie 2010, pe baza raportului anual prezentat de Consiliul de Administraţie şi a
raportului prezentat de auditorul financiar extern.
Art.3. Se propune aprobarea în temeiul art.111-alin.2-lit.(d) din Legea nr.31/1990
republicată, privind societăţile comerciale şi art.13-alin.3-lit(d) din Statutul Societăţii
al S.C. CONDMAG S.A, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru
activitatea desfăşurata în anul 2010.

Art.3. Se propune aprobarea în temeiul art.111-alin.2-lit.(e) din Legea nr.31
/1990 republicată, privind societăţile comerciale si art. 13-alin.3-lit.(e) din Statutul
Societăţii CONDMAG S.A. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 având
următorii indicatori:
- venituri totale.....................- 210.000.000 lei;
- cheltuieli totale...................- 195.000.000 lei;
- profit brut.................. ........- 15.000.000 lei;
şi împuternicirea Consiliului de Administraţie pentru modificarea acestuia în funcţie de
evoluţia pieţii.
Art.4. Se propune aprobarea Programul de investiţii pe anul 2011 in valoare
de 10.040.050 Euro şi împuternicirea Consiliului de Administraţie pentru modificarea
acestuia în funcţie de necesităţile de investiţii ale societăţii.
Art.5. Se propune aprobarea datei de 13 mai 2011- data de înregistrare pentru
identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.
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