
 
 

 
 
 
 
 
 

S.C. ADMET S.A. Galaţi 
 

HOTĂRÂREA 
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR ADMET S.A. 

din data de 29 aprilie 2014 
 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („Adunarea”) societăţii ADMET S.A. (”Societatea”), cu sediul social în Galaţi, 
Str. Alexandru Moruzzi nr.130 judeţul Galaţi, înregistrată la Registrul Comerţului Galaţi sub numărul J17/18/1991, Cod de identificare 
fiscală RO 1628551, convocată pentru data de 29.04.2014 ora 11:00 la sediul Admet S.A. Galaţi, legal întrunită în prezenţa unui 
număr de 1 acţionar ce deţin împreună un număr de 386.774 acţiuni înscrise în Registrul Acţionarilor la data de 15.04.2014 (data de 
referinţă), reprezentând 73,53% din numărul total al acţiunilor înscrise în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de referinţă, ca 
urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi şi consemnate în procesul-verbal de şedinţă,  

Având în vedere: 
 ● Ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor; 
 ● Prevederile Actului Constitutiv al Societăţii;  
 ● Dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, astfel cum a fost modificată şi completată;  
 ● Dispoziţiile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, astfel cum a fost modificată şi completată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
1. Se aprobă situaţiile financiare ale Societăţii la data de 31.12.2013 în forma în care au fost supuse spre aprobare Adunării.  
2. Se aprobă descărcarea de gestiune pentru exerciţiul financiar al anului financiar 2013 a următorilor administratori ai Societăţii: dna 
Felicia Dima, dl Petrini Cristinel, dl Bogdan Grecu, dl Ansari Shakeel şi dl Abhijit Sanyal. 
3. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii pentru anul 2014 în forma supusă spre aprobarea Adunării. 
4. Se aprobă prelungirea mandatului S.C. Deloitte Audit S.R.L. ca auditor financiar al Societăţii pentru exerciţiul financiar al  
anului 2014.  
5. Se aprobă „Raportul anual” care trebuie transmis de Societate către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile art. 113 lit. E din 
Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006. 
6. Se aprobă data de 15.05.2014 ca „dată de înregistrare” pentru a servi la identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârii Adunării. 
7. Se aprobă mandatarea dnei Hanganu Gabriela Carmen, cetăţean român cu domiciliul în Galaţi, strada Portului nr.47, bloc Jiul 
scara III etaj IV apt.50, identificată cu C.I. seria GL. nr. 784026, să îndeplinească toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege 
pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să depună şi să ridice acte, să semneze în numele şi pe seama Societăţii toate 
documentele necesare în acest scop, precum şi să reprezinte Societatea în faţa oricăror persoane juridice, în special în relaţia cu 
Registrul Comerţului. 

 
Prezenta hotărâre a fost redactată în 4 (patru) exemplare originale astăzi, 29.04.2014. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   SECRETARIAT DE ŞEDINŢĂ 
ec. Robert Petrini   cons. juridic Puiu Hrisca 

 
      _____________________   _______________________ 
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