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PROIECT DE HOTARARE   

Nr.…………. 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA  ACTIONARILOR COMAT SA  

   GIURGIUdindatade27/28.04.2017ora 13,00 

 

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor  

(„AGOA”)s-a realizat,potrivitprevederilor legale  şi statutare, în baza 

Deciziei Unicului Administrator al societatii ,prin publicarea convocatorului 

în Monitorul Oficial Partea a IV-anr. ……../……………. având nr. 

de înregistrare ...…../..……….......şiîn ziarul Romania Libera din data  

………………….., precumşi cu înştiinţarea instituţiilor pieţei de  

capital.  

La şedinţa AGOA au avut drept de participare toţi 

Acţionariisocietăţii înregistraţi la data de referinţă de 17.04.2017 

înregistrul acţionarilor societăţii ţinut şi operat deDepozitarulCentral. 

La  şedinţa  AGOA  au  fost  prezenţi  acţionari  şi 

 reprezentanţi  ai  acţionarilor  deţinând împreună _ _ _ _ 

acţiuni,pentrucare s-au exprimat voturi valabile,   

reprezentând _ _ _ %din capitalul social  

-In  urma  deliberărilor  pe  marginea  punctelor  aflate  pe  ordinea de zi

  menţionată  în convocator a fost adoptată,  

Conformdispoziţiilor legale şi statutare, următoarea:  

 



     HOTARARE   

Art.1. Se  aproba/ se  respinge bilantul contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2016          

Art.2. Se  aproba/ se  respinge aprobarea bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017. 

Art.3. Se  aproba/ se respinge raportul de gestiune al  UNICULUI ADMINISTRATOR pentru anul 

2016 si descarcarea lui de gestiune pentru anul 2016 

Art.4. Se  aproba/ se respinge RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI pentru anul 2016. 

Art.5. Se  aproba/ se respinge Raportul auditorului financiar de auditare a situaţiilor financiare 

pentru anul 2016; 

Art.6. Se  aproba/ se respingeStabilirea datei  de 17.05.2017 ,daca este cazul, ca data de inregistrare , 

aceasta trebuind  sa fie de minim 10 zile lucratoare de la data hotararii, in conformitate cu art. 5 alin.11 

din regulamentul 6/2009 R  si, daca este cazul, si stabilirea datei de 16.05.2017  ca data „ex date,in 

conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor 

drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Art.7. Se  aproba/ se respinge Revocarea cenzorilor :STAN EUGENIA CARMEN,  CNP:2750917431527 

si MIHALACHE PETRE, CNP 1560925400439. 

Art.8.Se  aproba/ se respinge Numirea in calitatea de cenzori a Dnei STAN EUGENIA CARMEN,  

CNP: 2750917431527 si a dnei  Macaneata Iolanda, CNP: 2640414520046,  pe o perioada de 3 ani 

 

PreşedinteAGOA  

    .........................................     

          Secretar 

          AGOA 

 .............................. 


