
 
 
 

 
 
 
 

S.C. ADMET S.A. Galați 
Nr. înreg. 322/30.04.2014 
 

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 și Legii nr.297/2004 - Data raportului: 30.04.2014 
 
Sediul social: Municipiul Galați, str. Alex. Moruzzi-130, cod poștal 800223, jud. Galați 
Nr. telefon / fax: 0374 096 410 
Nr. și data înregistrării la O.R.C. Galați: J17/18/1991 
C.I.F: 1628551 
Capital social subscris și vărsat: 1.314.907.50 lei (RON) 
Piața reglementată: Bursa Electronică Rasdaq 

 
Evenimente semnificative de raportat: 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ADMET S.A. Galați, convocată pentru data de 29.04.2014, ora 11:00 la sediul 
ADMET S.A. din municipiul Galați, Str. Alexandru Moruzzi nr.130, jud. Galați, în prezența acționarului majoritar reprezentând 73,54% 
din numărul total de voturi constatându-se îndeplinirea condițiilor legale și statutare, convocatorul fiind publicat în monitorul Oficial al 
României, partea a IV-a în data de 28.03.2014, în Ziarul «Monitorul de Galați» în data de 28.03.2014 și în ziarul «Bursa» din data de 
28.03.2014, respectându-se termenul prevăzut hotărât: 
 
Adunarea Generală Ordinară a ADMET S.A. Galați (Societate), a adoptat următoarele hotărâri: 

Art.1. Se aprobă situațiile financiare ale Societății la data de 31.12.2013 auditate în conformitate cu Ordinul Ministerului 
Finanțelor nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare, care cuprind bilanțul la data de 31.12.2013, contul de profit și pierdere, situația 
modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie ale exercițiului financiar, politicele contabile și notele contabile, precum 
și rapoartele administratorilor și auditorilor în legătură cu aceste aspecte, după cum urmează: 

● Activ net / Total capitaluri:     4.317.363 lei 
● Rezultatul net al exercițiului financiar – pierdere:      278.468 lei 

 
Pierderea contabilă înregistrată de Societate la data de 31.12.2013 va fi acoperită în următorii ani din profitul exercițiului financiar și 
cel reportat, din rezerve, prime de capital. 

Art.2.1 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Societății în persoana d-lui Robert Petrini. 
Art.2.2 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Societății în persoana d-nei Dima Felicia. 
Art.2.3 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Societății în persoana d-lui Bogdan Grecu. 
Art.2.4 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Societății în persoana d-lui Abhijit Sanyal. 
Art.2.5 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Societății în persoana d-lui Ansari Shakeel. 
Art.3 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014. 
Art.4 Se aprobă prelungirea mandatului Deloitte Audit S.R.L. ca auditor al Societății pentru exercițiul financiar al  

anului 2014. 
Art.5 Se aprobă Raportul Anual al Societății, în conformitate cu prevederile art.1121 din Regulamentul C.N.V.M. 

nr.1/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.31/2006. 
Art.6 Se aprobă data de 15.05.2014 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng 

efectele hotărârii Adunării. 
Art.7 Se aprobă mandatarea dnei Hanganu Gabriela Carmen, cetățean român cu domiciliul în Galați, strada Portului 

nr.47, bloc Jiul scara III etaj IV apt.50, identificată cu C.I. seria GL. nr. 784026, să îndeplinească toate procedurile și formalitățile 
prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să depună și să ridice acte, să semneze în numele și pe 
seama Societății toate documentele necesare în acest scop, precum și să reprezinte Societatea în fața oricăror persoane juridice, în 
special în relația cu Registrul Comerțului. 

 
Președintele Consiliului de Administrație 
Ec. Robert Petrini 
 
Întocmit 
Ec. Gabriela Hanganu 
 

ADMET S.A. GALAȚI 
Cu sediul social în Galați, judetul Galați, str. Alexandru Moruzzi nr.130, cod poștal 800223 
Înregistrată la ORC Galați sub nr. J17/18/1991; cod înregistrare fiscală 1628551 

Telefon/fax: 0374 09 64 10; adresa e-mail: admet.galati@gmail.com 


