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RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006) 
Data raportului: 15.03.2018 
Denumirea emitentului: PPOOTTIISS  CCAAPPIITTAALL  SS..AA.. 
Sediul social: Loc. Cluj-Napoca, B-dul Muncii, Nr. 18, Jud. Cluj 
Tel: 0720/660262 
Nr. şi data înregistrării la ORC: J12/2119/2009                                    
CIF RO 26195097 
Capital social subscris si varsat: 103.000 lei  
Sistemul alternativ de tranzacţionare pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de PPOOTTIISS  
CCAAPPIITTAALL S.A. este sistemul alternativ de tranzacţionare administrat de BVB - ATS. 
 
Eveniment important de raportat: 
 
Consiliul de Administrație al POTIS CAPITAL S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 18, jud. 
Cluj, având CIF RO 26195097, număr de ordine la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Cluj J12/2119/2009, capital social 103000 RON, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale 
Legii nr. 31/1990 cu modificările la zi şi ale Actului constitutiv al societăţii, prin decizia din data de 
15.03.2018 a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la sediul social, în data de 
16.04.2018, ora 10:30, pentru toți acționarii înregistraţi la data de referință 06.04.2018 în Registrul 
Acţionarilor Societăţii (ţinut de Depozitarul Central S.A.), care au dreptul de a participa şi de a vota în 
cadrul adunării generale. In caz de neindeplinire a conditiilor de cvorum la prima convocare, adunarea 
generală va avea loc la data de 17.04.2018, la aceeasi oră, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. 
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor: 

1. Discutarea si supunerea spre aprobare a raportului de gestiune al Consiliului de Administratie 
pentru exercitiul financiar 2017 si supunerea spre aprobare a descarcarii de gestiune a Consiliului 
de Administratie pentru exercitiul financiar 2017. 

2. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administratie la 31.12.2017 conform Regulamentului 
CNVM nr. 1/2006. 

3. Discutarea si prezentarea raportului auditorului financiar al societatii privind situatiile financiare 
aferente exercitiul financiar 2017. 

4. Discutarea şi supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 
2017, a contului de profit si pierderi, notele contabile aferente inchiderii exercitiului financiar 2017 
şi aprobarea înregistrării în evidenţele contabile a pierderii exerciţiului financiar 2017.  

5. Discutarea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului 
financiar 2018. 

6. Discutarea si supunerea spre aprobare a programului de activitate pentru anul 2018. 
7. Aprobarea prelungirii mandatului a doi membri din Consiliului de Administraţie al POTIS 

CAPITAL S.A. pentru o perioadă de 4 ani, incepand cu data expirării mandatului precedent. 
8. Aprobarea îndeplinirii formalităților de radiere a unui membru al Consiliului de Administraţie al 

POTIS CAPITAL S.A. din evidența Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Cluj, ca urmare a încetării mandatului. 

9. Aprobarea alegerii unui nou membru al Consiliului de Administraţie al POTIS CAPITAL S.A. 
şi stabilirea duratei mandatului acestuia de 4 ani, începând cu data de 17.04.2018. Lista 
cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale 
persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la sediul societăţii, putând fi 
consultată şi completată de acţionari, până la data de 12.04.2018. 

10. Discutarea si supunerea spre aprobare a nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de 
Administratie si al auditorului financiar EUROAUDIT S.R.L. pentru anul 2018. 




