
al Adunirii Generale Ordinare a Acfionarilor
societi{ii comerciale ('SOMETA, S.A. TASNAD,

care a avut loc in data de 25.04.2019,
la sediul societ5(ii din TIgnad

Adunarea generald este deschisd de cdtre preqedintele Consiliului de Administrafie,
doamnul Ardelean Marius.

Pentru verificarea prezenlei la adunare, redactarea procesului verbal de gedin{d gi pentru
numdrarea voturilor, pregedintele Consiliului de Administra(ie propune un secretariat format din
dna $erban Ildiko.

Se supune la vot propunerea domnului Ardelean M. . pentru alegerea secretariatului. Se
voteazdin unanimitate cu 2.523.205 de voturi ,,pentru,, .

Se prezintd rezultatul verificirii prezen[ei la Adunarea generall, sunt prezenJi 5 acJionari gi
sunt reprezentanfi prin formularul de vot prin corespondenta 9 aclionari. Acegtia in total au
2.523.205 acfiuni, ceea ce reprezintd T0,24yo din capitalul social. $edinla este legal intrunitd.

In continuare preqedintele Consiliului de Administra{ie prezinti ordinea de zi aadundrii:

l. Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 20l g

2. Discutarea gi aprobarea bilan(ului contabil pe anul 2018
3. Discutarea 9i aprobarea contului de profit gi pierderi pentru exerciliul financiar 2018
4. Discutarea gi aprobarea rcpatizdrii profitului net aferent exerciliului financiar 20185 Discutarea gi aprobarea raportului si descarcarii de gestiune al administratorilor pe anul 20l g

9 Discutarea gi aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli pentru anul 2019
7. Aprobarea programului de investilii pe anul 2019
8. Prelungirea mandatului auditorului financiar.
9. Aprobarea angajdrii de credite in limita a 500.000 lei
10. stabilirea remuneratiei consiliului de Administratie al Someta SA.ll. Imputernicirea Consiliului de Administralie de a desemna o persoana, pentru a inregistra Hotararea

AGOA la ORC
12. Discutarea 9i aprobarea raportului anual intocmit conform Regulamentului nr. 5/20l8la A.S.F.
13. Aprobarea datei de inregistrare de 15.05.2019, la care se rasfrang hotararile luate de A.G.A. asupra

actionarilor. data ex-date 14.05.2019.

Seprezinta Raportul deauditpeanul 2018, sesupunelavotsi sevoteazacu2.523.205
voturi ,,polltru" .

La punctele 2, 3 gi 4 de pe ordinea de zi, domnul Ardelean Marius prezint6 pe r6nd
bilanful contabil pe anul 2018, contul de profit gi pierderi pentru exercitriul financiar )otS gi
propunerea pentru repatizrea profitului net aferent exerciliului financiar 2018 .

Se supune la vot qi se voteazd bilantul contabil pentru 2018 in unanimitate.
La punctele 3 si 4 - contului de profit gi pierderi pentru exerciliul financiar 2018 si repatizdrii

profitului net aferent exerciliului financiar 2018, se yoleaza,,p€fltru" cu2.523.205 voturi prezente la AGA -100% pentru fiecare punct al ordinii de zi.
La punctul 5 al ordinii de zi se precizeazd cd descdrcarea de gestiune se reverd la perioada

de 01.01. - 31.12.2018. Domnul pregedinte Ardelean prezintd, Raportul C.A. privind activitatea
econimico-financiar-contabil pe anul 2018. Membrii C.A. nu voteazdia acest punct al ordinii de zi.

Se supune la vot. Yoteazd 1.538.855 de actiuni cu drept de vot la acest punct al ordinii de
zi, ,,pentru" voteaza 1.538.855 de voturi 6o,99yo din totalul de ailiuni prezente la adunare .

PROCES VERBAL



Domnul Ardelean Marius la punctul 6 al ordinii de zi prezintd un bugetul de venituri gi
cheltuieli estimativ pentru anul 2019. Supunand la vot, se voteaza cu 2.523.205 voturi prezente ia
adunare 100%.

La punctul referitor la programul de investitii pentru 2019, dl Ardelean propune in
numele C.A. suma de 250.000 lei pentru necesitatile de dezvoltare si retehnologizare si acestea sa fie
discutate punctual in sedinta de C.A. Se supune la vot si se voteaza "pentru" * n.. de 2.181 .532 de
voturi 86,460 , "abtinere" 34l.673 voturi 13,54yo.

Punctul 8 - prelungirea mandatului auditorului financiar, se voteaza in unanimitate cu
precizarea ca prelungirea se face pentru un an de zile.

Punctul 9 al ordinii de zi este aprobarea angajdrii de credite in limita a 500.000 lei. Se
voteazd "pentru" un nr. de 1.997.156 voturile prezente 79,l5yo si'abtinere'526.049 de voturi -
20,85 yo, cu respectarea prevederilor legale

La punctul l0 de Ia ordinea de zi, se stabileste ca remuneratia membrilor Consiliului de
Administra(ie ramane in cuantum de 1.950 lei net. Supun6nd la vot, se voteazd cu2.181.532 de
acfiuni "pentru" 86,46yo si 341 .673 de voturi ,,impotriva,, 

13,54yo.
La punctul 11 al ordinii de zi Consiliul de Administratie este imputernicit in urma

votului in unanimitate a adundrii sa desemneze o persoana, pentru inregistrarea Hotlrdrii A.G.A. la
o.R.c.

La punctul 12 de pe ordinea de zi este prezentat Raportul anual intocmit conform
Regulamentului A.S.F. nt.512018. Supus votului Raportul anaul este votat in unanimitate de voturi.

Ac{ionarii prezen(i hotdresc in majoritate cd hotdrdrile luate in Adunarea Generall a
Ac(ionarilor Ordinard sd se rdsfrdng asupra acfionarilor inregistra(i cu data de 15.05.2019, par data
ex-date sa fie 14.05.2019.

Nefiind alte probleme de discutat gi epuizate punctele de la ordinea de zi adunarea
generald ia sf6rgit.
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HOTARAREA nr 3

A.G.O.A.
SOMETA SA din 25.04.2019

Aclionarii SOMETA SA in temeiul drepturilor conferite de statutul societalii
intrunili la prima convocare in25.04.2019 au luat:

HOTARAREA
Se aprob6:

o Raportul de audit financiar aferent exerciliului financiar 201g
oBilanful contabil 20 1 8
ocontul de profit gi pierderi pentru exerciliul financiar 2olg
oRepartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 20lg
oRaportul de gestiune qi descdrcarea de gestiune al administratorilor 2018
oBugetul de venituri gi cheltuieli estimat pe Z0l9
oProgramul de investitii pe 2019
oPrelungirea mandatului auditorului financiar pentru o perioada de 1 an.
oAngajare de credite in limita a 500.000 lei, cu respectarea prevederilor legale
oRemuneratie membrilor consiliului de Administratie.
olmputernicirea consiliului de Administralie de a desemna

inregistra Hotararea AGOA la ORC
oRaportul anual intocmit conf. Regulamentului nr.5l2olg a A.S.F.
o oatei de inregistrare de 15.05.2019, lacare se rasfrang hotararile luate de A.G.A.

asupra actionarilor. data ex-date 14.05.2019.

o persoana, pentru a

'8-- soMETA
tn S.A.

<n.",$2

REZE]R\OAffi &ETALICE. TRANSFORTOARE S PIEE OE SCHIMB AFERE!.IIE COHSTRUCTII SJ CoHFECIf METALICE



S.C. "SOMETA" S.A. TASNAD
Str.N.BAlcescu nr.29
Tel. 825400,
Nr.Reg.Com. l30l7619l
cur Ro 643898
Capital social 359.249 lei

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRA'TIE PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
INTOCMITE PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31.12.2018

Pe parcursul exerciliului economico-financiar din anul 2018, societatea qi-a desftqurat
activitate cu un numdr de salaria[i cu contract de muncd de 43 persoane, obiectul principal de activitate a
fost, cod CAEN 2529 - Productia de rezervoare, cisterne qi containere metalice.

Activitatea exercifiului financiar pe anul 2018 se concretizeazdin:

- Cifra de afaceri
- Venituri totale - din care :

Venituri din exploatare
Venituri financiare
Venituri extraordinare

- Cheltuieli totale - din care :

Cheltuieli exploatare
Cheltuieli f,rnanciare
Cheltuieli excepfionale

- Rezultat brut al exercitiului/profit
- Impozit pe profit
- Alte impozite (pe venitul microintreprinderilor)
- Rezultatul net al exercifiului/profit

4.761.806lei
5.268.369Lei
5.261.576 lei

6.793Lei

5.255.324lei
5.244.091Lei

ll.233lei

13.045 lei

l0.eas lei
2.100 lei

Societatea nu a inregistrat venituri sau cheltuieli extraodinare care sd aibi impact asupra
rezultatelor financiare sau a valorii patrimoniului.

Nu s-au inregistrat angajamente financiare, giruri, in conturile in afara bilanplui.
Pentru calculul amortismentelor s-a utilizat metoda liniard, nu s-au inregistart derogdri de la

principiile generale.
Alte informatii:

a) dezvoltarea previzibila a entitatii - societatea comerciala isi va axaactivitatea pe aceleasi domenii ca in
trecut;
b) activitatile din domeniul cercetarii si dezvoltarii - nu este cazul;
c) informatii privind achizitiile propriilor actiuni, si anume - motivele achizitiilor efectuate in cursul
exercitiului financiar, numarul si valoarea nominala sau, in absenta acesteia, echivalentul contabil al
actiunilor achizitionate si instrainate in cursul exercitiului financiar si proportia din capitalul subscris pe
care acestea o rcprezinta; in cazul achizitiei si instrainarii cu titlu oneros, contravaloerea actiunilor;
numarul si valoarea entitate si proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta - nu este cazul.
d) existenta de sucursale ale entitatii - societatea nu are puncte de lucru;
e) in ceea ce priveste utilizarea de catre entitate a instrumentelor financiare, daca sunt semnificative
pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a pozitiei financiare si a profitului sau pierderii:
- obiectivele si politicile entitatii in materie de managment al riscului financiar - nu este cazul;
- expunerea entitatii la riscul de pret, riscul de credit, riscul de lichiditate si la riscul fluxului de numerar -
nu este cazul.

Datoriile fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale au fost achitate la termen.



In perspectiva ne propunem:

- consolidareapoziliilor obtinute pe piafa internd la clientii tradi]ionali;
- Cregterea producfiei pentru export in conditii de rentabilitate;
- Creqterea nivelului calitativ al produselor;
- Instruirea personalului in special in domeniul sudurii;
- Cregterea calitdtii produselor in principal prin:

- respectarea cerinfelor sistemului de calitate ISO 9001 implementat;
- instriurea personalului;
- imbundtdlirea documentatiilor tehnice elaborate.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementarilor
contabile in vigoare, ale Legii contabilitatii nr. 8211991, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, ale O.M.F.P. nr. lS02l20l4 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile
financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile
ulterioare precum si ale O.M.F.P. nr. l0l20l9 privind principalele aspecte legate de intocmirea si
depunerea situatiilor anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile
teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Bilantul contabil a fost intocmit cu respectarea regulilor prevazute de reglementarile in vigoare,
pe baza balantei de verificare din 31.12.2018. Contul de profit si pierdere reflacta fidel veniturile,
cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

PRESEDINTELE CONSILIULUI


