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Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala
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1. Evenimente importante de raportat
Conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-lV-a, in ziarul
Jurnalul Na\ional ~i transmisa la ASF-SIIF ~i la BVB, a avut loc Adunarea Generala
Ordinara a Aqionarilor (AGOA) din data de 27.04.2020, ora 15:00 la prima
convocare, pentru to\i ac\ionarii inscri~i in Registrul Ac\ionarilor \inut de Depozitarul
Central SA Bucure~ti la sfar~itul zilei de 08.04.2020, considerata Data de Referin\a
pentru aceasta adunare.
$edin\a AGOA s-a intrunit in mod legal, fiind transmise de ac\ionari buletinele de vot
prin coresponden\a reprezentand 9.984.607 ac\iuni cu drept de vot, respectiv
67,2388% din capitalul social cu drept de vot al Societatii.
in urma dezbaterilor ~i a voturilior exprimate prin coresponden\a, ac\ionarii Societa\ii
au adoptat Hotararea nr.1 din 27.04.2020 pe care 0 anexam prezentului raport
impreuna cu restul documentelor ce au facut obiectul AGOA din 27.04.2020.

Societatea GRiUL S.A
prin administrator Simor Samue
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HOTARJ\REA NR. 1 din data de 27.04.2020
A ADUNARll GENERALE ORDINARE A ACTIONARlLOR GRIUL SA

cu sediulin Bucure~ti, strada lrimicului nr.24, sector 2, numar de ordine in Registrul Comertului
J40/487/1991 Cod Unic de Inregistrare 426

Intrunita legal in ziua de 27.04.2020, orele 15:00, la punctul de lucru al Societatii din
Bucure~ti, ~os.Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera I, sector 3, Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor (in continuare AGOA) Societatii GRIUL S.A. (in continuare Soeietatea), astfel cum
aee~tia au fost inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la data de
referinta 08.04.2020, ~i-a desra~urat luerarile, la prima eonvoeare ~i rara prezenta fizica a
aetionarilor ori a reprezentantilor aeestora, prin exereitarea dreptului la vot prin corespondenta,
eu respeetarea tuturor conditiilor legale ~i statutare, in eonformitate eu prevederile art.112 din
Legea nr.31/l990 R, Legea nr.297/2004 ~i art. 15 din Aetul Constitutiv al Societatii, preeum ~i ale
Regulamentului nr.5/2020 al ASF pentru adopt area unor masuri referitoare la desra~urarea
~edintelor Adunarilor Generale pe perioada existentei smrii de urgenta generate de COVID - 19,
indeplinindu-se conditiile legale de validitate prin partieiparea aetionarilor ee au transmis
buletinele de vot prin eorespondenta, respeetiv 67,2388 % din capitalul social al Soeietatii,
reprezentand 9.984.607 aetiuni eu drept de vol.

Avand in vedere materia!ele prezentate in eadrul Ordinii de Zi ~i a voturi!or exprimate
prin eorespondenta, Adunarea Generala Ordinara a Soeietatii a adoptat urmatoarele:

Art.! Se aproba, eu un numar de 9.984.607 voturi pentru exprimate, zero voturi impotriva
~i niei 0 abtinere, reprezentand 100% din aetionarii prezenti eu drept de vot, situatiile finaneiare
ale Soeietatii pentru exercitiul finaneiar 2019 in baza rapoartelor administratorului unie al
Soeietatii ~i a auditorului finaneiar EXCONEV S.R.L..

Art.2 Se aproba, eu un numar de 9.984.607 voturi pentru exprimate, zero voturi impotriva
~i niei 0 abtinere, reprezentand 100% din aqionarii prezenti eu drept de vot, descarearea de
gestiune pentru exercitiul finaneiar 2019 a domnului Simor Samuel -administrator unie al
Soeietatii.

Art.3 Se aproba, eu un numar de 9.984.607 voturi pentru exprimate, zero voturi impotriva
~i nici 0 abtinere, reprezentand 100% din aqionarii prezenti eu drept de vot, Bugetul de Venituri
~i Che!tuieli pentru exereitiu! finaneiar 2020 preeum ~i organigrama Soeietatii pentru anul 2020
~i mandatarea administratorului unie sa modifiee organigrama in funqie de neeesitatile
eeonomiee concrete ale Soeietatii.

ArtA Se aproba, eu un numar de 9.984.607 voturi pentru exprimate, zero voturi
impotriva ~i niei 0 abtinere, reprezentand 100% din aetionarii prezenti eu drept de vot, ea
Soeietatea GRIUL S.A. sa nu fie dizolvata.

Art.5 Se resping, eu un numar de 9.984.607 voturi de abtinere exprimate, zero voturi
pentru ~i zero voturi impotriva, reprezentand 100% din aqionarii prezenti eu drept de vot:

a. Majorarea eapitalului social al Soeietatii eu sum a de 3.000.000 lei pentru asigurarea
eapitalului de lueru ~i pentru investitii;

b. Delegarea catre Administratorul Unie al Soeietatii a exereitiului majorarii de capital
social.

C. Punetu! Diverse din Ordinea de Zi.

Art.6 Se aproba eu un numar de 9.984.607 voturi pentru exprimate, zero voturi
impotriva ~i niei 0 abtinere, reprezentand 100% din aetionarii prezenti eu drept de vot ratifiearea
~i aprobarea eontraetului de prestari servieii nrA2/04.07.2019 incheiat cu Soeietatea EL CON
CONSTRUqIl SERVICII S.R.L.

Art.7 Se aproba eu un numar de 9.984.607 voturi pentru exprimate, zero voturi impotriva
~i niei 0 abtinere, reprezentand 100% din actionarii prezenti eu drept de vot ea data de
inregistrare a zi!ei de 12.05.2020, in eonfomlitate eu dispozitiile legale, ~i a datei de 11.05.2020
ea data "ex date".

Art.8 Se aproba eu un numar de 9.984.607 voturi pentru exprimate, zero voturi impotriva



~i nici 0 abtinere, reprezentand 100% din aclionarii prezenli cu drept de vot mandatarea
domnului Simor Samuel, cu posibilitate de substituire, pentru a 'incheia ~i/sau semna 'in numele
Societiilii ~i/sau al AClionarilor Societiilii prezenta hotiirare ~i pentru a efectua toate formalitiilile
legale pentru 'inregistrarea, publicitatea, raportarea, executarea ~i publicarea acesteia, precum ~i
pentru a depune, prelua acte ~i semna 'in acest scop 'in numele Societiilii 'in relatia cu R.A.
Monitorul Oficial, Oficiul Registrului Comertului, A.S.F., B.V.B., Depozitarul Central S.A.,
precum ~i 'in fala oriciiror alte autoritiili 'in scopul implementiirii hotiirarii adoptate.

Administrator Unic
SIMOR SAMUEL
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Direc1ia Emitenti, Monitorizare Tranzactii ~i Abuz pe Pia1a SlIF

Servlciul Transparen\a ~1 Raportari Emltenli

GRIULS.A.
Sedilll social: Str. Irimicllll/i. Nr. 24, Sector 2, Bueure.>,ti

Fa.x: 0217242.62.90

Email: ofi1ee.griul@yahoo.eom

in atentia domnuilli SAMUEL SIMOR - CA

Stimate domn,

Ca urmare a verificiirii raporUirilor tinaneiare aferente exereitiului financial' 2018, rezulta di

activul net al societalii dvs. este negativ la data de 31.12.2018, respectiv - 63.134 RON.

Prin urmare. va invederam ea, ln conformitate ell prevederiIe art. 1531\24 alin. (1) din Legea or.

31/1990, tn caw! tn care ,.consiliul de administratie, respectiv directoratuI, constata cn C •.. )

acti vul net al societatii, determinat ca diferenta tntre totaluI activelor ~i totalul datoriilor

acesteia, s-a diminuat Ia mai putin de jumatate din va!oarea capitalului social sl1bscris. va

C01lvoea de ,"data adunarea genera/a extraordinara pentrl/ (/ decide dara soeietatea trehllie

sa fie dizolvala If ~i va solicitam sa dispuneti masl1rile care se impun, urmand a informa in mod

eorespllnzator ASF.

Totodata, va atenrionam aSl1pra faptului ca, potrivit dispozitiilor art. ) 531\24, alin. (5) ,.in cazul

neintrunirii adllnarii generale extraordinare in conformitate cu ali n. (1) sau daca adunarea

generala exlraordinara nu a Plltut delibera valabil nici in a doua convocare, oriee persoa1la.
interesata se poote adresa inst(/lllei pentru a cere dizolvarell societalii ( ... ) instantu poate

acorda socieHitii un termen ce nu poute depl:i~i 6 luni pentru regularizarea situatiei".

Autoritatea de Supraveghere Financiara, Splailll Independentei or. IS, sector 5, BlIcure~ti, cod 050092
Tel: 021/659.62.79. Fax: 021/659.60.51

www.asfromania.ro.office@asfromania.ro
ASF este operator de date eu caracter personal nr. 33477
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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre,

ACTIONARII SOCIETATII COMERCIALE GRAUL SA BUCURESTI

Raportul cu privire la auditul Situatiilor financiare.

Opinie

1.Am auditat situatiile financiare [individuale/consolidate] anexate ale SOCIETATII COMERCIALEGRAUL
SAcu sediul social in BUCURESTI,Str. Irimicului nr.24, identificata prin codul unic de inregistrare fiscalil R
426 care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit ~i pierdere, situatia
modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la
aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2.Situatiile financiare [individuale/consolidate] la 31 decembrie 2019 se identifica astfel:

•

•

Activ net/Total capitaluri proprii:

Profitul net al/ pierderea neta a exercitiului financiar:

-109.714/-135.475 lei

-72.342 lei

3.ln opinia noastra, situatiile financiare [individuale/consolidate] anexate ofera 0 imagine fidela a
pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2018 precum si a performantei financiare si a
fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu
regie menta rile contabile aplicabile.

Baza pentru opinie

4.Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si Legea
nr.162/2017 . Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea
"Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem
independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul
pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care
sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit
responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit
pe care Ie-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza 0 baza pentru opinia noastra.

5.Atragem atentia asupra Notei din situatiile financiare, conform careia Entitatea a inregistrat 0

pierdere de 72.342 lei in cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2019.
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Dat fiind situatia existenta rezulta ca societatea are capacitatea de a-si continua activitatea, insa
mentionam ca trebuie sa se actioneze pentru realizarea de activitati in exercitiul financiar 2020 care sa
conduca la obtinerea de profit corespunzator, dat fiind si situatia pierderilor din exercitiile financiare
anterioare.

6.Atragem atentia asupra Notei din situatiile financiare, care descrie ca entitatea isi va continua
activitatea . Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.

Alte informatii - Raportul Administratorilor

7.Administratorii sunt responsabili pentru 'i'ntocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte
informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului
cu privire la acestea ~i nici declaratia nefinanciara.
Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului
in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu
privire la acestea.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 'i'ncheiat la 31 decembrie 2019,
responsabilitatea noastra este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele
alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-
am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam ca acesta a fost intocmit, in toate
aspectele semnificative, in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatii/or financiare, in opinia
noastra:

a)lnformatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost
intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile
financiare;

b)Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu
reglementarile contabile aplicabile.

In plus, in baza cunostinteior si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite
in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019,
ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu
avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.
Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare.



8.Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere 0

imagine fidela in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile si pentru acel control intern pe care
conducerea iI considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari
semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare,

9.ln intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii
Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la
continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia
cazului In care conducerea fie intentioneaza sa Iichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu
are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

10,Persoanele responsabiJe cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de

raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

11.0biectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiiJe
financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare,
precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila
reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este 0 garantie a faptului ca un audit desfasurat in
conformitate cu ISA va detecta intotdeauna 0 denaturare semnificativa, daca aceasta exista.
Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate
preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale
utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

12.Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem
scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

eldentificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de
frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si
obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza 0 baza pentru opinia noastra. Riscul de
nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare
a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete,
fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.

elntelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate
circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima 0 opinie asupra eficacitatii controlului intern al
Societatii.

eEvaluam gradul de adecvare a politici/or contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor
contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.

eFormulam 0 concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe
baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista 0
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incertitudine semnificativa cu pnvlre la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli
semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea, In cazul in care concluzionam ca
exista 0 incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra
prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazulin care aceste prezentari sunt neadecvate, sa
ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului
auditorului. Din documentele existente, evenimente sau conditiile viitoare reiese ca societatea isi va
desfasora activitatea in baza principiului continuitatii activitatii. Totusi indicam sa se actioneze pe
desfasurarea de activitati care sa asigure profituri prin care sa se recupereze pierderile anterioare.

eEvaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de
informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza
acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela,

13.Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si
programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente
semnificative ale controlului intern, pe care Ie identificam pe parcursul auditului.

In numele

EXCONEV SRL
CAMPINA, str, Marasesti, nr,9

Inregistrata la Camera Auditorilor

din Romania cu numarul 468/2003

Auditor

T'f" P II/~ T d~ ~0ci8;i~~;.<I IglU au p n. Gor '/ . ., ';' 1>0'-
2 ',;,'.-';'"' ?

, A' .-=;' .... +Jo~ l:>"0 .-"v 'O::l
• 'j ('. '.) 0°" -..\ ,... n... C'J
, ~' ~~~.. - ./ ••• of..,. '- ·V .,.: .... "

inregistrat la Camera Auditorilor P;l 'al)cia'B
'~ <hue::>

'''-'=-
din Romania cu numarul1318/2002


