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Eveniment important de raportat:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii LTNITRANS SA, cu sediul in Tatarani,
com Barcanestijudet Prahova, inregistrata la Registrul comertului sub nr.J29ll g3/199'1, avandcu] 1 3041 72, intrunita legal si statutar in d*a d; 23.04.201 9, la prima convocare, la ora I 0:00, la
sediul soc.ietatii, cu o prezenta a actionarilor de 87.78Yo dincapitilul social al societatii si g7.7g %
din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 261 .630 actiuni. HoTARESTFT,:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de Gestiune al Administratorului pe anul
2018.
Prezentul punct a fost adoptat cu 261.630 voturi reprezentan d, 87 .7g % din voturile valabil
exprimate.Au fost inregistrate :0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.2' Aprobarea descdrcdrii de gestiune a administratorilor pentru activitatea des{bgurati in
exerciliul financiar din anul 2019;
Prezentul punct a fost adoptat cu 260.515 voturi reprezentand 87.41 % din voturile valabil

, exprimate.Au fost inregistrate :0 voturi impotriva si I115 voturi abtineri3' Prezentarea Raportului Auditorului financiar privind exercitiul economico-financiar pe
anul 2018.
Prezentul punct a fost adoptat cu 261 .630 voturi reprezentand 87.78 % din voturile valabil
exprimate.Au fost inregistrate :0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri4. PtezenLatea. dezbaterea si aprobarea situatlilor financiare, a contului de profit si pierdere pe
anul 2018.
Prezentul punct a fost adoptat cu 261.630 voturi reprezentand 87.78 % din voturile valabil
exprimate.Au fost inregistrate :0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri

5. Dezbaterea si aprobarea privind acoperirea pierderii din anul 2018 cu profitul din anul
2008.
Prezentul punct a fost adoptat cu 261.630 voturi repr€zentan d 87.78 % din voturile vatabil
exprimate.Au fost inregistrate :0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri

6. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli pentru anul 2019 si a
programului de activitate pe anul 2019.
Prezentul punct a fost adoptat cu 261.630 voturi reprezentand 87.78 o% din voturile valabil
exprimate.Au fost iffegistrate :0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri

7. Stabilirea, si aprobarea datei de 16,05.2019 ca data de inregistrare. pentru identificarea
actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotaririi AGOA si a datei de 15.05.2019 ca
ex- data conform art 187 din Regulamentul nr. 5/201 g:
Prezentul punct a fost adoptat cu 261.630 voturi reprezentand 87.78 % din voturile valabil
exprimate.Au fost inregistrate :0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri



8. Desemnarea persoanei care sa indeplineasca formalitatile pentru publicarea si inregistrarea
Hotaririi AGOA la Registrul Comertului.
Se mandateaza domnul Duta Cristian Vasile , posesor CI, seria pX, nr.219889, sa
indeplineasca formalitatile si demersurile legale necesare pentru depunerea hotararii la
Oficiul Registrul Comerlului de pe langa Tribunalul Prahova, in vedera inscrierii acesteia
in registru si publicarea in Monitorul Oficial.
Prezentul punct a fost adoptat cu 261.630 voturi reprezentand 87.78 % din voturile valabil
exprimate.Au fost iffegistrate :0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri
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