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CATRI : Bursa de Valori Bucuresti, serviciul "Tranzactionare si Supravegherea Pietei"
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

DATA:20 .04 .2010  i :  . '  l f r  - v  !  t . -
Va transmitem spre stiinta si avizare continutul "Raportului Curent" intocmit in uma derularii
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20.04.2010.

RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM Nr.l/2006

Data raporlului: 20.04.2010
Denumirea societatii comerciale: SC UAMT SA
Sediul social: ORADEA, 410605 Str.Uzinelor Nr.8, jud.Bihor
Nr.telefon/fa.r: 0259 451026;0359 401677 10259 462066;0359 401676
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerlului: RO 54620
Numar de ordine in Registrul Comertului: J05117311991
Capital social subscris si varsat: 11.288.451,15lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorrle emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Se constata ca Adunarea Generala Ordinara a fost convocata legal in conformitate cu prevederile
legale si ale actului constitutiv al societatii si ca toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la
dispozitia actionarilor. Data de referinta a adunarii a fost 09.04.2010.
Au fost intrunite conditiile de reprezentare pentru validitatea deliberarilor.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezente 14.631 .329 actiuni, adica
58,349800% din totalul actiunilor emise.
Ordinea de zi a fost urmatoarea:
1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si

a Raportului Anual intocmit conform Regulamentului CNVM, pe anul 2009;
2. Prezentarca si supunerea spre aprobare a Bilantului contabil, a contului de profit si pierderi si a

propunerii Consiliului de Administratie de repafiizare la rezerve a profitului anului 2009;
3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raporlului Auditorului Financiar pentru anul 2009;
4. Descdrcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciliul financiar 2009;
'5. Prezentarea si supunerea spre aprobare a proiectului "Bugetului de Venituri si Cheltuieli" pentru

anul 2010.
Supusa la vot ordinea de zi s-a aprobat in unanimitate de voturi.

Urmare a desfasurarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost luate urmatoarele
HOTARARI:

1 . Se aproba in unanimitate de voturi Raporlul Anual al Consiliului de Administratie pentru
exercitiul financiar incheiat la 3L122009, intocmit in conformitate cu prevederile
Regulamentului CNVM Nr. 1 /2006.

2. Se aproba in unanimitate de voturi Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si
descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul financiar 2009.
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3. Se aproba in unanimitate de voturi situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2009 si anume:
bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia activelor imobilizate, situatia fluxurilor de
trezorerie, politicile contabile si notele explicative la rezultatele financiare, cu urmatorii
indicatori lei

Cifra de afaceri neta 36.025.694
Venituri din exploatare 38.266.860
Cheltuieli din exploatare 32.472.637
Rezultatul din exploatare - orofit 5.794.223
Venituri financiare 382.964
Cheltuieli financiare s-932.945
Rezultatul financiar - pierdere 5.549.98r
Venituri totale 38.649.824
Cheltuieli totale 38.40s.582
Rezultatul brut - profit 244.242
Rezultatul net - profit 152.233

Se aproba in unanimitate de voturi propunerea de repartizare a profitului, dupa cum urmeaza:
Iei

Profit net de reparlizat 152.233
- rezewa legala 12.212
- acoperire pierdere provenita din corectare erori 88.640
- profit net nqrepartizat s1.381
- dividende

Profitul nerepartizat in suma de 51.381 lei, ramane in rezultatul repoflat pentm acoperirea
eventualelor pierderi din exercitiile financiare viitoare.

4' S-a audiat si s-a aprobat in unanimitate de voturi Rapomrl auditorului financiar independent la
Situatiile Financiare Anuale intocmite 1a31.12.2009la UAMT SA.

5. Se aproba in unanimitate de voturi Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2010. cu
urmatorii indicatori estimativiconsolidati): lei

Cifra de afaceri 91.225.000
Venituri totale 93.450.000
Cheltuieli totale 9l .000.000

f,.ezultatul brut - profit 2.450.000
Rezultatul net - profit 2.058.000

6. Se aproba in unanimitate de voturi data de 14 Mai 2010 pentru identificarea actionarilor asupra
carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

In temeiul prezentelor hotarari urmeaza sa se indeplineasca toate formalitatile legale de publicitate si
de inregistrare a mentiunilor corespunzatoare la Registrul Comertului, prin grija Consiliului de
Administratie al societatii.

Presedinte CA,
- t ^ -
IOan 5 _t

-.'|

Formular cod: RU 50 r.0



fi g*3tt lft,t)trlt}!}.IltA
Str. LlzinElor Nr,8
4111805 oFSDEA
e-m&11;t:ff lceSerrlr

S.{1. I lAl?IT,r.ln*
rur.neg.Co
C.l.F RO 54620 11.288.451,15 tei Fax:+40 259 462066; +4035940i676 e_maitr off ice@uamt.ro
CATRE : Bursa de Valori Bucuresti, Directia Emitenti

Comisia Na{ionali a Valorilor Mobiliare, Direc{ia Generali de Supraveghere,
Directia Emitenti

DATA:19 .04 . j010  / t :Y  f  
u  > /  4 ' c

RAPORT CURENT
conform Resulamentului CNVM Nr,l/2006

Data raportului: 19.04.2010
Denumirea societatii comerciale: S.C. UAMT S.A.
Sediul social: ORADEA, 410605 str.Uzinelor, nr.8, jud.Bihor
Nr.teleforVfax: 0259 451026;0359 401677 I 0259 462 066;0359 401676
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 54620
Numar de ordine in Registrul Comerlului: J05117311991
Capital social subscris si varsat: 1 1 .288.45 1,1 5 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:
Consiliul de Administratie al SC UAMT SA Oradea, convocat potrivit prevederilor

Actului Constitutiv al societatii, in sedinta din 19.04.2010, in prezenta tuturor membrilor sai, in
temeiul dispozitiilor Hotararii AGEA UAMT SA din 17.04.2008, publicata in Monitorul oficial
m. 2924/27.05.2008, partea a IV-a, prin care s-a aprobat delegarea catre Consiliul de
Administratie a exercitiului atributiilor privind completarea obiectului de activitate al societatii, in
unanimitate de voturi:

HOTARASTE:
Art.1.
Completarea obiectului de activitate al societdJii cu urmdtoarele activitati secundare:
- 8299 - alte activitdli de servicii suport pentru intreprindere;
- 7120 - activitdJi de testare Ei analize tehnice,
necesare pentru oblinerea autorizaliei de reatestare a Laboratorului de Metrologie gi a
Laboratorului de incercdri fizico-mecanice.
Art.2.
Se imputernicegte domnul Radu Mazilescu, identificat cu CI seria XH nr.5 15045 eliberat de
SPCLEP Oradea la data de 04.09.2007, pentru efectuarea formalitatilor de publicitate si de' inregistrare a hotdrdrii in fata Registrului Comertului qi a publicErii acesteia in Monitorul Oficial.
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