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Eveniment important de raportat: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 
 

În data de 17.03.2014, ora 1500 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor UAMT S.A. la sediul societăţii.  
Se constată că Adunarea Generală a fost convocată legal în conformitate cu prevederile legale, ale actului constitutiv al 

societății și că toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispoziția acționarilor. Data de referință a adunării a fost 
07.03.2014. Au fost întrunite condițiile de reprezentare pentru validitatea deliberărilor.  

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost prezente 27.125.889 acțiuni, adică 68,7046% din totalul acțiunilor 
emise. 
Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Revocarea din funcție a doi dintre membrii Consiliului de Administrație, cu mandat valabil până în data de 28.10.2015, ca urmare 
a retragerii prin pensionare a unui membru și din motive personale a altui membru. 

2. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație.   

3. Numirea în funcția de membru al Consiliului de Administrație, a doi noi membri și stabilirea indemnizațiilor. 

4. Aprobarea datei de înregistrare 07.04.2014 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor 
adoptate. 

Supusă la vot ordinea de zi s-a aprobat în unanimitate de voturi. 
Urmare a desfășurării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost luate următoarele: 

HOTĂRÂRI: 

1. Se aprobă revocarea din funcție a doi dintre membrii Consiliului de Administrație, cu mandat valabil până în data de 28.10.2015, 
ca urmare a retragerii prin pensionare a domnului Ioan Stanciu și din motive personale a domnului Vasile Crișan. 

2. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație.   

3. Completarea Consiliului de Administrație cu doamna Olimpia-Doina Stanciu și domnul Bogdan Ciprian Stanciu, cu limitarea 
indemnizațiilor la nivelul maxim al vechilor membri, cu mandate valabile până în data de 28.10.2015. 

4. Se aprobă data de înregistrare 07.04.2014 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate. 
 
În temeiul prezentelor hotărâri urmează să se îndeplinească toate formalitățile legale de publicitate și de înregistrare a mențiunilor 
corespunzătoare la Registrul Comerțului, prin grija Consiliului de Administrație al societății. 

 
STANCIU Horia Adrian 

Membru al Consiliului de Administrație 


