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Eveniment imporlant de raportat: Adunarea Generall Ordinarfl a Ac{ionarilor
in data de 27 .04.2016 ora 1500 a avut loc Adunarea General5 Ordinari a AcJionarilor UAMT

SA [a sediul societS(ii.
Se constat[ cd Adunarea Generald a fost convocata legal in conformitate cu prevederile

legale, ale actului constitutiv al societi(ii gi cd toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la

dispozilia aclionarilor.Data de referin{d a adundrii a fost 15.04.2016. Au fostintrunite condiliile de
reprezentare pentru validitatea deliberirilor.

La Adunarea Generali Ordinard a au fost prezenti actionari care detin 68.7058% din total
capital social, astfel ca sunt intrunite conditille de validitate a Adunarii Generale Ordinare.

Ordinea de zi este urmltoarea:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare aRaportului de gestiune alConsiliului de Administratie
si a Raportului Anual intocmit conform Regulamentului CNVM, pe anul 2015;
2.Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bilantului contabil, a contului de profit si pierderi si a
propunerii Consiliului de Administratie de repartizare a profitului anului 2015;
3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2015;
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiu[ financiar 2015.
5. Prezentarea si supunerea spre aprobare aproiectului "Bugetuluide VenitLrri si Cheltuieli"
pentru anul2016;
6. Aprobarea structurii organizatorice a UAMT SA Oradea, numarul de posturi si fonduri de salarii
aferent fi ecarei structuri organizatorice.
7. Aprobarea datei de 17.05.2016 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Adrninistratie
pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 16.05.2016 ca ex date.

Urmare a desldgur[rii Adun[rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor au fost luate urmdtoarele

I{OTARANT:

. l. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti Raportul de gestiupe al Consiliului de
Administratie si Raportul Anual intocmit conform Regulamentului CNVM, pe anul2015.
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7. Se aproba in unanimitate de catre actionarii
propusa de Consiliul de Administratie pentru
hotararile AGA si 16.05.2016 ca ex date.

2. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezentiBilantul contabil, contul de profit si pierderi
si propunerea Consiliului de Administratie de repartizare a profitului pe anul 2015 la alte rezerve.
3. Se aproba in unanimitate de catre actionariiprezenti Raportul Auditorului Financiar pentru anul
2015.
4. Cu un procent de 67,3138 reprezentand majoritatea voturilor exprimate de catre actionarii prezenti
se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 201 5.

5. Se aproba in unanimitate de catre actionariiprezenti proiectul "Bugetul de Venituri si Cheltuieli"
pentru anul20l6, a carui sarcina obligatoriu de indeplinit este a Managementului Executiv.

6. Se aproba in unanimitate de catre actionariiprezenti structura organizatorica a UAMT SA Oradea
(pentru nivelul BVC 2016), numarul de posturi si fonduri de salarii aferent fiecarei structuri
organizatorice, aplicabil de catre Managementul Executiv, fara drept de a fi depasit. Posturile libere
vor fi supuse discutarii si aprobarii Consiliului de Administratie.

prezenti data de 17.05.2016 ca data de inregistrare
identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang

in temeiul prezentelor hotdrAri urnteazd, si se indeplineascd toate formalit6file legale de publicitate gi

de inregistrare a menJiunilor corespunzdtoare la Registrul Comerfului, prin grija Consiliului de
Administra{ie al societilii, care va putea totodata sa efectueze toate demersurile pentru ducerea la
indeplinire a deciziilor mentionate.

STANCIU
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