ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACŢIONARILOR

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru AGOA din 26/27.04.2012
Având în vedere:
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital şi ale
Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M.
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din cadrul S.C.CONDMAG S.A.,
convocată şi întrunită statutar la data de 26(27).04.2012, la sediul societăţii din Braşov Str.
Avram Iancu nr.52, Judeţul Braşov, ora 12, în prezenţă acţionarilor care deţin un număr de
__________ acţiuni, adică___% din capitalul social , emite următoarea
HOTARÂRE
Art.1. Se aprobă 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:
- Situaţiile financiare individuale anuale pentru exerciţiul financiar al anului
2011,(bilanţ, contul de profit şi pierdere, situaţia modificării capitalului propriu, situaţia
fluxurilor de trezorerie, note explicative la situaţiile financiare) ale S.C.CONDMAG S.A.
întocmite în baza Raportului anual prezentat de Consiliul de Administraţie şi al Raportului
prezentat de auditorul financiar extern.
- Situaţiile financiare anuale consolidate pentru exerciţiul financiar al anului
2011,(bilanţ, contul de profit şi pierdere, situaţia modificării capitalului propriu, situaţia
fluxurilor de trezorerie, note explicative la situaţiile financiare) ale S.C.CONDMAG S.A.
întocmite în baza Raportului anual prezentat de Consiliul de Administraţie şi al Raportului
prezentat de auditorul financiar extern.
- Repartizarea profitului net realizat pe anul 2011 la rezerva legală şi fondul de
dezvoltare;
Art.2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea
desfăşurată în exerciţiul financiar 2011

Art.3.Se aprobă 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 Bugetul de
venituri si cheltuieli pe anul 2012 al S.C.CONDMAG S.A. şi împuternicirea Consiliului de
Administraţie pentru modificarea acestuia în funcţie de evoluţia pieţii.
Art.4. Se aprobă Programul de investiţii pe anul 2012 al S.C.COLNDMAG S.A. şi
împuternicirea Consiliului de Administraţie pentru modificarea acestuia în funcţie de
necesităţile de investiţii ale societăţii.
Art.5. Se aprobă stabilirea remuneraţia membrilor Consiliului de Administraţie votului dat
de acţionarii prezenţi
Art.6. Se propune aprobarea datei de 16 mai 2012- data de înregistrare pentru
identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.
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