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Eveniment important de raportat: Adunarea Generall Ordinari a Actionarilor
In data de 25.04.201.3 ora 1500 a avut loc Adunarea Generald Ordinar6 a Actionarilor UAMT

SA la sediul societilii.
Se conshta cd Adunarea Generald a fost convocata legal in conformitate cu prevederile

legale, ale actului constitutiv al societdlii $i ca toate documenteie supuse dezbaterii au fost puse 1a

dispozilia aclionarilor. Data de referinld a adunirii a fost 12.04.2013. Au fost intrunite conditiile de

reprezentare pentru validitatea deliberirilor.
La Adunarea Generald Ordinard a Aclionarilor au lost prezente 27.122.695 acliuni, adicd

68.69% din totalul acliunilor emise.
Ordinea de zi a fost urmdtoarea:
1. Prezentarea gi supunerea spre aprobare a Rapofiului de gestiune al Consiliului de Administralie qi

a Raportului Anual intocmit conform Regulamentului CNVM, pe anul2012;
2. Prezentarca gi supunerea spre aprobare a Situaliile financiare anuale individuale gi a propunerii

Consiliului de Administralie de reparttzare la rczewe a profitului anului 2012;
3. Prezentarea qi supunerea spre aprobare a Raportului Auditorului Financiar pentru arrtl2012;
4. Descdrcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciliu1 financiar 2012;
5. Prezentarea qi supunerea spre aprobare a proiectului "Bugetului de Venituri qi Cheltuieli" pentru

anul 2013;
Supusd la vot ordinea de zi s-a aprobat in unanimitate de voturi.
Urmare a desfEgurlrii Adundrii Generale Ordinare a Aclionarilor a fost luate urm5toarele

HOTARARI:
i. Aprobarea Rapofiului Anual al Consiliului de Administralie pentru exerciliul financiar incheiat

la31.12.2012, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM Nr.1/2006.
Se aprobh in unanimitate de r oruri.

2. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administralie gi descdrcarea de gestiune a

administratorilor penfu activitatea desfEquratd in anul financiar 2012.
3. Se aprobd in unanimitate de voturi Situaliile financiare anuale individuale pentru exerciliul

financiar 2012 gi anume: situalia poziliei financiare, situalia rezultatului global, situalia activelor
imobilizate, situalia fluxurilor de trezorerie, situalia modificdrii capitalurilor proprii, politicile

gi notele la situaliile financiare anuale individuale la data de 31.12.2012, cu urmdtorii
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la care se adaugd qi amendamentele de mai jos:



lei

Cifrd de afaceri netd 99.816.070

Venituri din exploatare t04.913.224

Cheltuieli din exPloatare 98.7 54.587

Rezultatul din exploatare - Profit 6. 158.637

Venituri financiare I .1 90.068

Cheltuieli financiare 3 .6\5.145

Rezultatul financiar - Pierdere - 2.425.017

Venituri totale t06.t03.292

Cheltuieli totale 102.369.732

Rezultatul brut - Profit 3.733.560

Rezultatul net - profit 3.07 6.4s5

/

a)Se aprobi in
urmeazf,:

unanimitate de voturi propunerea de repat1'lzate profitului, dupf, cum

lei

Profit net de repartizat 3.016.4s5

- Rezerva legald 186.678

-A"opoir" pierdere provenitd din corectare erori 0

- Pr;fit net repartizat la surse proprii de finanlare 2.889.777

- Dividende 0

b)Se aproba in unanimitate de voturi propunerea de acoperire a pierderii contabile provenite

seama capitalurilor
din trecerea la aplicarea IFRS qi din adoptarea pentru prima datn a IAS 29, Pe

proprii astfel:
.sumadel'4'55l.25l,32leipeseamaaltorelementeasimilatecapitalurilorreflectatein

contul 1028" Ajustdri ale capitalului social";

. suma de 2.739 -945,83 lei , din alte rezerve ct' 1068'

4. S-a audiat gi s-a aprobat in unanimitate de voturi Raporlul auditorului financiar independent 1a

Situaliile Financiare Anuale Individuale intocmite la data 9i pentru exerciliul financiar incheiat la

31.12.2012.
5. Se aprobd in unanimitate de voturi Bugetul de venituri 9i cheltuieli pentru anul 2013, cu urm[torii

indicatori estimativi:
lei

Cifrl de afaceri 119.500.000

Venituri totale 1 21 .400.000

Cheltuieli totale 1 1 1.900.000

Rezultatul brut - profit 9.s00.000

Rezultatul net - profit 7 980.000

6. Se aproba in unanimitate de voturi data de 16 Mai 2013 pentru identificarea ac{ionarilor asupra

cdrora se rdsfrdng hotdrdrile Adundrii Generale Ordinare a Aclionarilor'-in 
temeiul 

"prezentelor 
hotdrAri urmeazd sd se indeplineascd toate formalitAlile legale de

publicitate gi de inregistrare a men{iunilor corespunzatoare 1a Registrul come4ului, prin grija

Consiliului de Administraiie al societd{ii.
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