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RAPORT CURENT
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Data raportulfi: 27 .04.2015
Denumirea societilii comerciale: SC UAMT SA
Sediul social: ORADEA, 410605 Str. Uzinelor Nr.8, jud. Bihor
Nr. telefon/fax:0259 451026;0359 401 677t0259 462 066;0359 401676
codul unic de inregistrare la oficiul Registrului comerlului: Ro 54620
Num[r de ordine in Registrul Comer{ului: J05i 17311991
Capital social subscris gi vdrsat: 17.766.860\e
Piala reglementatd pe care se tranzac{ioneazdvalorile emise: Bursa de Valori Bucuregti

Eveniment important de raportat: Adunarea Generali Ordinarl a Ac(ionarilor
in data d,e 27.04.201j ora 1500 a avut loc Adunarea Generali Ordinard a Aclionarilor UAMT

SA la sediul societSlii.
Se constat[ ci Adunarea General[ a fost convocata legal in conformitate cu prevederile

legale, ale actului constitutiv al societ5lii qi cE toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la
dispozi{ia aclionarilor. Data de referin}d a adunirii a fost 17.04.2015. Au fost intrunite condiiiile de
repr ezentare pentru validitatea deliber6rilor.

La Adunarea Generald Ordinard a Aclionarilor au fost prezente 27.137.101 actiuni, adicd
68,7329 o/o din totalul acliunilor emise, astfel ca sunt intrunite conditiile de validitate a Adunarii
Generale Ordinara.

Ordinea de zi este urmitoarea:
I' Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si
a Raportului Anual intocmit conform Regulamentului GNVM, pe anul20l4;
2. Ptezentarea si supunerea spre aprobare a Bilantului contabil, a contului de profit si pierderi si a
propunerii Consiliului de Administratie de repartizare a profitului anului 2014\a rezerye;
3.Prczentarea si supunerea spre aprobare a Raportului Auditorului Financiar pentru anul2014;
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014;
5- Prezentarea si supunerea spre aprobare a proiectului "Bugetului de Venituri si Cheltuieli" pentru
anul 2015.
6. Aprobarea datei de 14.05.2015 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru
identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA.

Supusd la vot ordinea de zi s-a aprobat in unanimitate de voturi.
Urmare a desfbguririi Adundrii Generale Ordinare a Actionarilor au fost luate urmdtoarele

UOTARART:

1. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti Raportul de gestiune al Consiliului de
Administratie si Raportul Anual intocmit conform Regulamentului CNVM, pe anul2014;
2. Se aproba in unanimitate de catre action arii prezenti Bilantul contabil, contul de profit si pierderi si
propunerea Consiliului de Administratie de repaftizare a profitului anului 2014larezerye;
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3. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti Raportul Auditorului Financiar pentru anul

2014.
4. Cu un procent de 67,3409%o reprezentand majoritatea voturilor exprimate de catre actionarii

prezenti, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014-

i. S. respinge in unanimitate de catre actionarii prezenti proiectul "Bugetului de Venituri si

Cheltuieli" pentru anul 2015 prezentat si se dipune revizuirea acestuia.

6. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti data de 14.05.2015 ca data de inregistrare

p.opuru de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang

hotararile AGA.

in temeiul prezentelor hot[rdri trmeazil s[ se indeplineasci toate formalitd(ile legale de publicitate 9i

de inregisirare a menliunilor cdiespunzitoare la Registrul Comerlului, prin grija Consiliului de

Administralie al societd\ii, care va putea totodata sa efectueze toate demersurile pentru ducerea la

indeplinire a deciziilor mentionate.
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