RAPORT CURENT
conform Legii 24/2017
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

RAPORT CURENT
Data raportului: 10.05.2019
Denumirea entităţii emitente INTFOR SA
Sediul social Galati, str. Portului nr. 157
Numărul de telefon: 0236460361/fax: 0236460766
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J17/16/1991
Număr de ordine în Registrul Comerţului 1650044
Capital social subscris şi vărsat: 10.302.880 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: AeRO

Eveniment De Raportat: Adunarea Generala a Actionarilor din data de 09.05.2019

HOTARAREA NR. 1/2019
- aprobarea Raportului consiliului de administratie pe anul 2018,
- descarcarea de gestiune a consiliului de administratie pe anul 2018,
- aprobarea situatiilor financiare la data de 31.12.2018,
- aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 şi a programelor pe baza cărora
a fost fundamentat.
In temeiul art.111 si 112 din Legea 31/1990 republicata
si art. 6 din si actul constitutiv al societatii

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
DE LA INTFOR S.A. GALATI
intrunita in data de 09.05.2019 si legal constituita
HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă Raportul privind situatiile financiare ale anului 2018, descarcarea
de gestiune pentru anul 2018, inchiderea exercitiului financiar la data de
31.12.2018 si bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 şi a programelor pe
baza cărora a fost fundamentat la “INTFOR S.A.” după cum urmează:
- Contul de profit şi pierderi, din care rezultă :
- Cifra de afaceri
- Venituri totale
- Cheltuieli totale
- Pierderi
--- Profit Brut
---- Profit Net
----Repartizarea Profitului:
- Constituirea
rezervei legale:
- Acoperirea
pierderilor:

30.539.348
81.968.544
34.911.819
0
47.056.725
45.977.642

lei
lei
lei
lei
lei
lei

332.860

lei

45.644.782

lei

Art. 2. Se aproba data de 20.05.2019 ca data de inregistrare, conform art. 86 din
Legea 24/2017.
Art. 3. Se aproba imputernicirea d-lui Lisinschi G. Andrei pentru a efectua toate
procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a
Hotararilor AGA.
Art. 4. Pentru întocmirea documentelor necesare şi îndeplinirea obligaţiilor societăţii în cadrul
procedurilor prevăzute de lege privind menţionarea la Oficiul Registrului Comerţului şi
publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărari este împuternicit secretarul
AGA, d-l Mihai Costel, care se legitimează cu CI seria ZL nr. 123392, eliberata de SPCLEP
Galaţi la 27.02.2017.

HOTARAREA NR. 2/2019
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2019
In temeiul art.111 si 112 din Legea 31/1990 republicata
si art. 6 din si actul constitutiv al societatii

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
DE LA INTFOR S.A. GALATI
intrunita in data de 09.05.2019 si legal constituita
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 in care s-au
prevazut:
venituri totale in suma de 20.769.661 lei;
cheltuieli totale 19.972.127 lei;
rezultat brut de 797.533 lei.
Art. 2. Se aproba data de 20.05.2019 ca data de inregistrare, conform art. 86 din
Legea 24/2017.
Art. 3. Se aproba imputernicirea d-lui Lisinschi G. Andrei pentru a efectua toate
procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a
Hotararilor AGA.
Art. 4. Pentru întocmirea documentelor necesare şi îndeplinirea obligaţiilor
societăţii în cadrul procedurilor prevăzute de lege privind menţionarea la Oficiul
Registrului Comerţului şi publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei
hotărari este împuternicit secretarul AGA, d-l Mihai Costel, care se legitimează cu
CI seria ZL nr. 123392, eliberata de SPCLEP Galaţi la 27.02.2017.
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