
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S.C. AMONIL S.A. Slobozia 

 
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. Nr. 1/2006 privind emitenții de valori mobiliare - 

Data raportului: 30.04.2014 
 
Denumirea entității emitente: S.C. AMONIL S.A. Slobozia 
Sediul societății: Municipiul Slobozia, Șoseaua Călărași, km 4, Județul Ialomița 
Număr telefon: 0243 231101 
Număr fax: 0243 232539 
E-mail: amonil.sl@amonil.ro 
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 2071105 
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 21/226/1991 
Capital social subscris și vărsat: 111 265 809,1 RON 
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori 

 
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT: 

 
a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale: nu este cazul. 
b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active: nu este cazul. 
c) Procedura falimentului: nu este cazul. 
d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004: nu este cazul. 
e) În data de 29.04.2014, la sediul S.C. AMONIL S.A. din mun. Slobozia, a avut loc, la o a doua convocare, 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. 
Convocarea a fost făcută conform prevederilor Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, Legii nr.297/2004 privind piața de capital, actualizată, a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, completat și 
Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 completat, precum și ale Actului Constitutiv. 

 
La A.G.O.A. de la S.C. AMONIL S.A. a participat un singur acționar reprezentat, înscris în Registrul acționarilor la 

data de referință, sfârșitul zilei de 18.04.2014, ce dețin un număr de 358.164.500 acțiuni, reprezentând 38,98% din numărul 
total al drepturilor de vot și, în urma dezbaterilor care au avut loc, s-au aprobat următoarele: 

 
HOTĂRÂREA NR. 1 

 
Art. 1. Se aprobă, cu un număr de 358.164.500 voturi, Raportul anual, conform Regulamentului nr. 1/2006 al 

C.N.V.M., pentru anul 2013; 
 
Art. 2. Se aprobă, cu un număr de 358.164.500 voturi, situațiile financiare anuale la 31.12.2013, conform Ordinului 

nr. 881/2012, privind aplicarea, de către societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată, a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, întocmite în conformitate cu prevederile 
Ordinului nr.1286/2012, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare 
Financiară; 

Bilanțul contabil la 31.12.2013; 
Principalele posturi de bilanț la 31.12.2013: 
Active imobilizate   69.161.341 lei; 
Active circulante   21.917.986 lei; 
Cheltuieli în avans            -         
Capitaluri proprii   66.181.569 lei; 
Datorii totale   24.897.758 lei; 
Venituri în avans              _ 
 
Structura Contului de profit și pierdere la 31.12.2013: 
Cifra de afaceri      2.818.786 lei; 
Venituri totale      9.496.932 lei; 
Cheltuieli totale      6.848.637 lei; 
Rezultat brut      2.084.143 lei; 

Autorizaţie:   - Laborator metrologie nr. PH – 05 – 08 
Membru fondator al Asociaţiei Române pentru Calitate – ARC 
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Rezultat net      1.569.835 lei; 
Capitalul social                             111.265.809,1 lei; 

Capitalul social corespunde unui număr de 1.112.658.091 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei. 
 

Art. 3. Se aprobă, cu un număr de 358.164.500 voturi, Raportul auditorului financiar independent, referitor la 
situațiile financiare anuale la 31.12.2013. 
 

Art. 4. Se aprobă, cu un număr de 358.164.500 voturi, descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de 
Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2013. 
 

Art. 5. Se aprobă, cu un număr de 358.164.500 voturi, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.  
 Cifra de afaceri netă   43.018.814 lei; 
 Venituri totale   43.020.814 lei; 
 Cheltuieli totale   42.507.624 lei; 
 Profit brut         513.190 lei; 
 Profit net          431.080 lei; 
 

Art. 6. Se aprobă, cu un număr de 358.164.500 voturi, închirierea, pentru o perioadă de 6 luni (termenul estimat 
pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și licențelor necesare funcționării) a instalațiilor și echipamentelor care compun 
investiția în curs «Centrala de cogenerare», către S.C. CHEMGAS HOLDING CORPORATION S.R.L., în scopul efectuării 
probelor tehnologice și punerii în funcțiune a acesteia, precum și împuternicirea Consiliului de Administrație al  
S.C. AMONIL S.A. de a îndeplini toate formalitățile necesare. 
 

Art. 7. Se aprobă, cu un număr de 358.164.500 voturi, data de înregistrare 19 mai 2014, pentru identificarea 
acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu 
prevederile art.238 (1) din Legea nr.297/2004. 
 

Art. 8. Împuternicește, cu un număr de 358.164.500 voturi, pe dna Matei Cristina, în calitate de Președinte al C.A. și 
Director general și pe consilierul juridic, Mihalache Gica, să efectueze toate formalitățile necesare, să încheie și să semneze 
toate actele juridice pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor luate, azi 29 aprilie 2014, la Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor, precum și demersurile necesare înregistrării lor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Ialomița, transmiterii documentelor la Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicarea 
prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României. 
 

Președinte Consiliu de Administrație, 
Matei Cristina 

 
                                                                  


