
RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. l/2006)
Data raportului: 10.03.2017
Denr.nrirea emitentului: POTIS CAPITAL S.A"
Seciiul social: Loc. Cluj-Napoca, B-dul Muncii, Nr. 18, Jud. Ctuj
Tel:07201660262
Nr. qi data inregistrdrii la ORC: Jl2l2ll9l2009
crF Ro 26195097
Capital social subscris si varsat: 103.000 lei
Sistemul alternativ de tranzaclionare pe care se tranzacfioneazd, valorile mobiliare emise de POTIS
CAPITAL S.A. este sistemul alternativ detranzaclionare administrat de BVB - ATS.

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generald Ordinard a Acfionarilor POTIS CAPITAL S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, B-dul
Muped, nr. 18, jud. Cluj, Cod unic de inregistrare 26195097 , numdr de ordine in Registrul Comertului
Jl/i2I1912009, intrunitd prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romdniei nr.
37813.11.2017 gi in zianil local Monitorul de Cluj din 3-5 februarie20lT in conformitate cu dispoziliile
L,egii nr. 3111990, ale Legii 29712004 qi cu dispozitiile actului constitutiv al societdfii, in gedinla din data
de 10.03.2017,|a a doua convocare, la sediul societdfii, inprezenla aclionarilor reprezentdnd30,46 Yo din
numirul total de drepturi de vot, aferent unui numdr de 313.696 acliuni, a HOTARAT:

1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016 dupa
cum urrneaza: cifra de afaceri 0 lei, venituri totale 4.595 lei, cheltuieli totale 58.886 lei si rezultatul
exercitiului brut -54.291 lei (minus), rezultatul exercitiului net -54.381 lei (minus) si se aproba
descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.
Voturi valabil exprimate delinute de acfionarii prezenli 313 .696 reprezent6n d 30,46 %o din capitalul social,
afereri't'e unui numdr de 313.696 acliuni, din care pentru 313.696 qi impotrivd 0. Abtineri 0.
2. Sd aprob6 raportul anual al Consiliului de Administratie la 3 I.12.2016 conform Regulamentului CNVM
m.112006.
Voturi valabil exprimate delinute de aclionarii prezenli 313.696 reprezentdnd 30,46 Yo din capitalul social,
aferente unui numdr de 313.696 acfiuni, din care pentru 3I3.696 pi impotrivd 0. Abtineri 0.
3. Se ia la cunoqtinld raportul auditorului financiar al societatii privind situatiile financiare aferente
exercitiul financiar 2016.
Voturi valabil exprimate definute de aclionarii prezenli 313.696 reprezentdnd30,46Y, dincapitalul social,
aferente unui num6r de 313.696 acfiuni, din care pentru 313.696 gi impotrivd 0. Abtineri 0.
4. Se aprobd prelungirea mandatului auditorului financiar pe inca trei ani, incepand cu expirarea
mandatului precedent (29 .04.2017).
Voturi valabil exprimate definute de aclionariiprezenli313.696 reprezentdnd30,46oh dtn capitalul social,
afererite unui numdr de 3 13.696 acfiuni, din care pentru 313.696 qi impotrivd 0. Abtineri 0.
5. Se aprob[ situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2016, contul de profit si pierderi,
notele contabile aferente inchiderii exercitiului financiar 2016 si se aprobd inregistrarea in contabilitate a
pierderii aferente anului 2016 in cuantum de 54.381 lei, capitaluri totale 5.415.310Iei.
Voturi valabil exprimate de{inute de acfionarii prezenli 313.696 reprezentdnd 30,46 Yo dincapitalul social,
aferente unui numdr de 3t3.696 acliuni, din care pentru 313.696 qi impotrivd 0. Abtineri 0.
6. Se aprobd bugetul de venituri si cheltuieli aferente exercitiului financiar 2017.
Voturi valabil exprimate delinute de aclionarii prezenli 313.696 reprezentdnd30,46Yo dincapitalul social,
aferente unui numdr de 313.696 acliuni, din care pentru 313 .696 qi impotrivd 0. Abtineri 0.
7. Se aprobd programul de activitate pentru anul2017.
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Voturi valabil exprimate definute de aclionarii prezenfi 313.696 reprezentdnd 30,46 % dincapitalul social,
aferente unui numlr de 313.696 acfiuni, din care pentru 313.696 qi impotriv5 0. Abtineri 0.
8. Se aprobS nivelul remuneratiei n{embrilor Consiliului de Administratie si auditorului financiar
EUROAUDIT SRL pentru anul2017, dupa cum utrneaza: pentru membrii Consiliului de Administratie o
remuneratie in cuantum de 500 lei net/luna, pentru Presedintele Consiliului de Administratie o
remur,teratie in cuantum de 1.000 lei net/luna si pentru auditorului financiar EUROAUDIT SRL o
remineratie in valoare de 500 lei cu TVA inclus/luna.
Voturi valabil exprimate de{inute de acfionarii prezenli 313.696 reprezentdn d 30,46 ,/o din capitalul social,
aferente unui num[r de 3 13.696 acfiuni, din care pentru 313.696 gi impotrivd 0. Abtineri 0.
9. Se aprob[ data de 28.03.2017 ca datd, de inregistrare, care servesti la identificarea aclionarilor asupra
cdroru se vor rdsfr6nge efectele hotdrdrilor adoptate qi data de 27 .03.2017 ca ex date.
Voturi valabil exprimate de{inute de aclionarii prezenfi 313.696 rcprezerrtdnd 30,46 Yo drncapitalul social,
aferente unui numdr de 313.696 acfiuni, din care pentru 313.696 gi impotriv5 0, Abtineri 0.
10. Se aprobd imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru ca, personal, in numele si
pentru toti actionarii societatii sa semneze hotararea AGOA adoptata si sa indeplineasca toate formalitatile
privind inregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comertului Cluj si publicarea hotararii in Monitorul
Oficial al Romaniei,paftea a IV-a.
Voturi valabil exprimate definute de acfionarii prezenli 3I3 .696 reprezentdn d 3A,46 %, din capitalul social,
aferente unui numdr de 313.696 acliuni, din care pentru 313.696 qi impotrivd 0. Abtineri 0.

Preqedinte Consiliul de Administralie,
Muregan Octavia Anamaria
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