
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
                                                                              

 
CONVOCARE 

 
Consiliul de Administraţie al S.C. AMONIL S.A.  Slobozia, cu sediul în 

Municipiul Slobozia, şoseaua Călăraşi, Km 4, Judeţul Ialomiţa, înscrisă la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Ialomiţa,  sub numărul  J21/226/1991: 
CUI 2071105, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata Legii 
441/2006, Legii nr.297/2004, Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 şi ale statului, 
convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR, în data de 9 
August 2007, începând cu ora 1300, la sediul societăţii din Municipiul Slobozia, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă: 
sfârşitul zilei de 2 August 2007, având următoarea : 

 
 
 ORDINE DE ZI 

 
1. Pezentarea şi aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de 

Administratie pentru activitatea desfăşurată în Semestrul I 2007 şi a raportării 
contabile la 30 iunie 2007. 

2. Prezentarea şi aprobarea Raportului auditorului financiar independent asupra 
situatiei financiare la 30.06.2007. 

3. Aprobarea Raportului semestrial pentru Semestrul I 2007, întocmit în 
conformitate cu Regulamentul C.N.V.M.Nr. 1/2006. 

4. Prezentarea şi aprobarea programului de activitate al societăţii pe Semestrul II 
2007. 

5. Aprobarea datei de înregistrare 31 August 2007, propusă de Consiliul de 
Administraţie pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se rasfrâng 
hotararile Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.  

 
 La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pot participa, personal, toţi 
acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 2 August 2007.  
 Acţionarii societăţii, persoane fizice, pot participa prin reprezentant, alt 
acţionar sau o altă persoană pe bază de procură specială. 

Autorizaţie:   - Laborator metrologie nr. PH – 29 – 05 
 
 
Membru al Asociaţiei Române pentru Calitate – ARC 
                                                       

SCSCSCSC    AMONILAMONILAMONILAMONIL    SASASASA            
Km. 4, Şos. Călăraşi * 920120 Slobozia *  ROMÂNIA 
Tel: 0243/211225 * Fax 0243/232539 
E-mail: amonil.sl@amonil.ro ; amonil.sl@lycos.com  
Nr. Reg. Comerţului J21/226/1991   CIF  RO2071105  
Capital social subscris şi varsat 111.265  mii lei 
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 Aviz:     - Pentru exercitarea activităţilor de reparare mijloace  

               de măsurare de lucru nr. PH – 03 – 040 – 2005 
 
Membru Afiliat la Organizaţia Europeană pentru Calitate – EOQ 



 

 
 

 Acţionarii societăţii, persoane juridice, pot participa prin reprezentanţii lor 
legali sau prin alte persoane, fie acţionari, fie neacţionari, pe bază de procură 
specială acordată de către reprezentanţii legali ai acestora. 
 Formularele procurilor speciale sunt puse la dispoziţia acţionarilor la sediul 
societăţii, între orele 930-1430, sau transmise prin fax la cererea acestora , începând cu 
data de 10 Iulie 2007, şi vor fi depuse la Registratura societăţii până la data de 8 
August 2007. 
 Accesul acţionarilor în sala de şedinţe se va face pe baza actului de identitate . 
 În cazul în care nu se întruneşte cvorumul prevăzut de lege pentru desfăşuarea 
primei convocări, va avea loc o a doua convocare la data de 10 August 2007, la 
aceeaşi oră şi la acelaşi sediu. 
 Materialele aferente, supuse dezbaterii şi aprobării Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor pot fi consultate la sediul societăţii începând cu data de 25 
Iulie 2007. 
 Relatii suplimentare se pot obţine de la sediul S.C. AMONIL S.A. : telefon 
0243-231101; fax 0243- 232539; e-mail amonil.sl@amonil.ro 
  
 
 
 
 

PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE 
 

EC. DR. Dobrescu Victor 
 
 
 
 
 

 
 


