
PROCES VERBAL

al Adunirii Generale Ordinare a Aciionarilor
societifii comerciale (SOMETA" S.A. TASNAD,

care a avut loc in data de 24.04,2020,
la sediul societiJii din Tignad

Adunarea generale este deschisd de citrc pretedintele Consiliului de Administralie,
doamnul Ardelean Marius.

Pentru verificarea prezenlei la adunare, redactarea procesului verbal de Fdin(d $i pentru
numtrrarea voturilor, pre$edintele Consiliului de Administra(ie propune un secretariat format din
dna $erban Ildiko.

Se supune la vot propunerea domnului Ardelean M. . pentru alegerea secretariatului. Se
voteazA in unanimitate cu 1.999.632 de voturi ,,pentru,, .

Se prezinte rezultatul verificdrii prezenlei la Adunarea generale, sunt prezenli 4 aclionari $i
sunt reprezentanli prin formularul de vot prin corespondenta 7 aclionari. Acettia in total au
1.999.632 ac(iuni, ceea ce reprezintA 55,66% din capitalul social. gedinla este legal intrunite.

In continuare pre$edintele Consiliului de Administ.aJie prezinti ordinea de zi a aduntrrii:

l. Aprobarea raponului auditorului financiar pe anul 2019
2. Discutarea li aprobarea bilanlului contabil p€ anul 2019
3. Discutarea gi aprobarea contului de profit ti pierderi pentru exerciliul financiar 2019
4. Discutarea giaprobarea repatiz.eriiprofitului net aferent exerciti ului financiar 20 19
5. Discutarca $i aprobarea mportului si descarcadi de gestiune al administratorilor pe anul 2Ol9
6. Validarea membrului provizoriu Mois lrina Mirela.
7. Discutarea $i aprobarea bugetului de venituri $i cheltuieli pentru anul 2O2O
8. Aprobarea programului de investilii pe anul 2020
9. Prelungirea mandatului auditorului financiar pentru anul2020.
10. Aprobarea angajdrii de credite ln limita a 500.000 lei
I l. Stabilirea remuneratiei Consiliului de Administratie al Someta SA.
12. Imputemicirea Consiliului de Administralie de a desemna o persoan4 pentru a inregistra Hotararea

ACOA la ORC
13. Discutarea $i aprobarea raportului anual intocmit conform Regulamentului nr. 5/2018/ a A.S.F.
14. Aprobarea datei de iuegistrare de 14.05.2020, la care se rasfrang hotararile luate de A.G.A. asupra

actionarilor. data ex-date 13.05.2020.

Se prezinta Raportul de audit pe anul 2019, se supuoe la vot si se voteaz cu 1.999.632
voturi ,,pentru" .

punctele 2, 3 9i 4 de pe ordinea de zi, domnul Ardelean Marius prezinta pe rand
bilanlul contabil pe anul 2019, contul de profit $i pierderi pentru exerciliul frnanciar i0l9 9i
propunerea pentru repatizrea profitului net aferent exerciliului financiar 20lg .

Se supune la vot $i se voteazA bilantul contabil pentru 2019 in unanimitate.
La punctele 3 si 4 - contului de profit Si pierderi pentru exerciliul financiar 2Ol9 si repatizdrii

profitului net aferent exerciliului financiar 2019, se voteaza !,pentru,' cu 1.999.632 voturi prezente IaAGA
100% pentru fiecare punct al ordinii de zi.

La punctul 5 al ordinii de zi se precizeazI cI descercarea de gestiune se revere la perioada
de 0.1.01. 31.12.2019. Domnul pre$edinre Ardelean prezint?i Raportul C.A. privind activitatea
econimico-financiar-contabil pe anul 2019. Membrii C.A. nu voteaze ia acest punct al ordinii de zi.



Se supune la vot. Voteazi 1.470.028 de acliuni cu drept de vot la acest punct al ordinii de
zi, ,,pentru" voteaza 1.470.028 de voturi 73,51% din totalul de ailiuni prezente la adunare .

Validarea definitiva a administratorului MOIS IRINA MIRELA pe o perioada de 4ani, cu
incepere din data de 24.04.2020 a fost votata cu 1. g37.604 de voturi ,,pentru,i.

Domnul Ardelean Marius la punctul 7 al ordinii de zi prizinti un bugetul de venituri ,icheltuieli estimativ pentru anul 2019. Supunand la vot, se voteaza cu 1.564.71g voturi prezente la
adunarc - 78,25yo si cu 434.914 voturi ,,impottivd'-2l,j4yo,

La punctul referitor la programul de investitii pentru 2020 dl Ardelean propune in numele
C.A. suma de 500.000 lei pentru necesitatile de dezvoltare si retehnologizare si acestea sa fie
discutate punctual in sedinta de c.A. Se supune ra vot si se voteaza "pentru; un nr. de 1.564.71g de
voturi 78,25%%, "impotriva-' 434.9 I 4 vofiri 21,7 4yo.

Punctul 9 - prelungirea mandatului auditorului financiar, se voteaza in unanimitate cu
precizarea ca prelungirea se face pentru un an de zile.

Punctul l0 al ordinii de zi este aprobarea angajdrii de credite in limira a 500.OOO lei. Se
voteaze "pentru" un nr. de 1.999.632 votudle prczente l\Oo/o cu respectarea prevede lor legale

La punctul I I de la ordinea de zi, se imputerniceste Consiliului de Administra(ie de a
stabili renumeEtia administratorilor. Supunand la vot, se voteazd cu 1.564.71g de acliuni ;.pentru,,
78,25yo si 434.914 de votrri,,abtinere', 21.74yo.

La punctul 12 al ordinii de zi Consiliul de Administra(ie este imputemicit in urma
votului in unanimitate a adun[rii sa desemneze o persoana, pentru inregistrarea Hoterarii A.G.A. la
o.R.c.

La punctul J3 de pe ordinea de zi este prezentat Raportul anual intocmit conform
Regulamentului A.s.F. nr. 5/2018. sup's votului Raponrl anaul este votat in unanimitate de voturi.

Aclionarii prezenli hoteresc in majoritate l0O% ce hotirarile luate in Adunarea Generaltr
a Aclionarilor Ordinari si se rdsfrdng asupra ac{ionarilor inregistrali cu data de 14.05.2020, par data
ex-date sa fie 13.05.2020.

Nefiind alte probleme de discutat Si epuizate punctele de la ordinea de zi adunarea
generala ia sfrr$it.
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