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Eveniment important de raportat: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

In data de 26.04.2011 ora I 50(' a avut loc Adunarea Genelala Ordinara a Actionarilor UAMT
SA la sediul societelii.

Se constata ca Adunarea Generala a fost convocata legal in conformitate cu prevederile
legale, ale actului constitutiv al societatii si ca toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la
dispozitia actionarilor. Data de referinta a adunarii a fost 14.04.2011.

Au fost intrunite conditiile de reprezentare pentru validitatea deliberarilor.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezente 29.033.701 actiuni, adica

73,5366% din totalul  act iuni lor emise.

Ordinea de zi a fost urmatoarea:
1 . Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raporlului de gestiune al Consiliului de Administratie si

a Raporluhri Anual intocmit conform Regulamentului CNVM. pe anul 2010;
2. Ptezentarea si supltnerea spre aprobare a Bilantului contabil. a contului de plofit si pierderi si a

propunerii Consiliulut de Admir.ristlatie de reparlizare la rezerve a profitului anului 2010;
3. Prezentarea si supunelea spre aprobare a Raportului Auditolr-rlui Financiar pentru anul 2010;
4. Descdrcarea de gestiune a adLninistratorilor per5tru exercifiul financiar.2010;
5. Prezentarea si supunerea spre aprobare a proieitului "Bugetului de Venituri si Cheltuieli" pentru

anul 201 1 .
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
FIO'I'ARARI:

l. Se aproba in unanimitate de voturi Raporlul Anual al Consiliului de Administratie pentru
exercitiul financiar incheiat la 31.12.2010, 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 anr-rl financiar 2010.

3. Se aproba in unanimitate de voturi situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2010 si anume:
bilantul contabil. contt de plofit si pierdere. situatia activelol imobilizate. situatia fluxurilor de
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trezorerie, politicile contabile notele explicative la rezultatele financiare, cu urmatorir
indicatori lei

Cifra de afaceri neta 57.204.639
Venituri din exploatare 58.784.344
Cheltuieli din exoloatare ' 54.114.879
Rezultatul din exploatare - profit 4.669.465
Venituri financiare 723.531
Cheltuieli financiare 4.932.471
Rezultatul financiar - pierdere r 4.208.940
Venituri totale 59.507.8  75
Chelruieli totale s9.047.3s0
Rezultatul brut - profit '460.525

Rezultatul net - profit 308.681
Se aproba in unanimitate de voturi propunerea de reparlizare a profitului, dupa cum urmeaza:

lei
Profit net de reparlizat 308.681
- rezerva legala 23.026
- acoperire pierdere provenita din corectare erori
- profit net repartizat la surse proprii de finantare 285.6s s
- dividende

4.

5.

S-a audiat si s-a aprobat in unanimitate de voturi Raportul auditorului financiar
Situatiile Financiare Anuale intocmite la3l.12.2010la UAMT SA.
Se aproba in unanimitate de voturi Bugetul de venituri si cheltuieli penhu

independent la

anul 2011, cu
urmatorii indicatori estimativi: lei

Cifra de afaceri 72.343.000
Venituri totale 73.2s0.000
Cheltuieli totale 72.620.000
Rezultatul brut - profit 630.000
Rezultatul net - profit 529.200

6. Se aproba in unanimitate de voturi data de 16 Mai 201I 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 Registruf Comertului, prin grija Consiliului de
Admini stratie al societatii.
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