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 Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 34/23.04.2014. 
 

Hotărârea nr. 34/23.04.2014 
 

 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din cadrul S.C. “EMAILUL” S.A., cu sediul în Mediaş, str. Carpaţi nr. 19, jud. 
Sibiu, înregistrată la ORC sub nr. J32/7/1991 şi având CUI 803115, atribut fiscal RO, întrunită la data de 23.04.2014 la sediul 
societăţii, cu un număr de 2.321.212 acţiuni, adică 92,03% din capitalul social, fără nici un vot împotrivă, în baza Legii nr. 31/1991 
modificată și completată prin Legea nr. 441/2006, 
 
 Hotărăşte: 
 
 Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi și anume 2.321.212: 
 

1. Situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 2013, pe baza rapoartelor prezentate, de consiliul de administraţie şi de 
auditorul financiar, respectiv: bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de 
trezorerie, notele explicative la situaţiile financiare anuale pe anul 2013. 
 2. Repartizarea pe destinaţii a profitului determinat la sfârşitul anului 2013, stabilirea dividendului şi a termenului de plată a 
dividendelor pe anul 2013. 
 3. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2014 şi Programul de investiţii pentru 2014. 
 4. Înregistrarea pe venituri a dividendelor prescrise cuvenite pentru anul 2009 şi neridicate până la 31 decembrie 2013. 
 5. Data de 15.05.2014 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii 
adunării generale ordinare a acționarilor, conform art.238 din Legea nr.297/2004. 
 
 Art. 2. Se aprobă cu un număr de 2.293.990 voturi descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul 
financiar 2013. 
 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 
ing. CREŢU TRAIAN 

 
 

 


