
 
 
 
 
 
 

Nr.  1254/31.03.2008 
Catre: Bursa de Valori Bucureşti 

 

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare 
 

RAPORT CURENT 
conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 şi Legii 297/2004 

Data raportului: 31.03.2008 
 
S.C. SIRETUL PAŞCANI S.A. 

 

Sediul social: str. Moldovei nr.19 , Paşcani , jud. IAŞI 
 

Telefon: 0232/719151: 0332-402925; Fax: 0232-765040 
 

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1997826, atribut fiscal R Numar 

de ordine in Registrul Comertului : J22-254-1991 

Capital social subscris si varsat: 15.876.083,60 RON 
 

 
Evenimente importante de raportat: Hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor 

 
Adunarea Generala Extraordinară şi Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor S.C. 

SIRETUL PASCANI S.A.  convocate  pentru  datele  de  29.03.2008  sau 30.03.2008,  ş i-au  
desfăşurat  lucrările la  prima convocare,  în   data  de  29.03.2008,  ora  10,  respectiv  ora  12, ca 
urmare a îndeplinirii cvorumului. 

Convocarea  şi  desfăşurarea  lucrărilor  A.G.O.A.  şi  A.G.E.A.  s-au  efectuat  în  
conformitate  cu prevederile  Legii  297/2004  ş i  ale  reglementărilor  C.N.V.M.  date  în   
aplicarea  acesteia,  ale Legii  31/1990  republicată,  toate  cu  modificările  ulterioare  şi  cele  ale  
Actului constitutiv  al societăţii. 

La   lucrările   Adunării   Generale   Ordinare şi Extraordinare   a   Acţionarilor   au   fost   
prezenţi   un nr. de 15 actionari/reprezentanţi care deţin 85.760.836 acţiuni, reprezentând 
53,8 %  din  capitalul  social. 

La Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor  S.C. SIRETUL PASCANI S.A.,  
au participat acţionarii care   au  fost  înregistraţi  în  Registrul  acţionarilor la  data  de referinţă  din  
10.03.2008,   ţinut   de   către   S.C.   Depozitarul   Central   S.A.  Bucureşti.    

Cu   cvorumul   şi   cu   majoritatea necesare,   consemnate  în   procesul-verbal  de şedinţe 
din 29.03.2008,  încheiat   cu  ocazia   lucrărilor Adunării Generale  Ordinare şi Extraordinare a 
Actionarilor S.C. SIRETUL PASCANI S.A, având   în  vedere  ordinea  de  zi propusă de  Consiliul  
de  Administraţie al S.C. SIRETUL PASCANI S.A., astfel  cum  a  fost  publicată  în Monitorul  
Oficial  al  României  -  partea  a  IV-a din 26.02.2008 si completarea din 14.03.2008,   în    ziarul 
“Ziua de Iaşi” din  27.02.2008 si completarea din 17.03.2008,  şi  pe  website-ul  societăţii la  
adresa  www.siretul.ro  ş i  având  în  vedere materialele prezentate,   dezbaterile şi  propunerile   ce   
s-au  făcut  în cad ru l  Adună r i i  Gene ra le   O rd ina ră  ş i  Ext ra ord in ară ,    
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ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR de la S.C. SIRETUL PAŞCANI 
S.A. întrunită în şedinţă la data de mai sus, în conformitate cu Legea nr.31/1990  şi 
Legea 441/2006 emite următoarea hotărâre : 

 
HOTĂRÂREA NR. 122 din 29.03.2008 

 
Art. 1. Se aprobă situaţiile financiare pe anul 2007: Cifra de afaceri – 15.979.583 lei 

- Venituri totale   – 21.934.103 lei 
- Cheltuieli totale – 21.758.425 lei 
- Profit brut          – 175.678 lei 
- Profit net           – 77.005 lei 

Se aprobă raportul administratorilor, raportul auditorului extern şi auditorului intern. 
 
Art. 2. Se aprobă rapartizarea profitului net, realizat în anul 2007, în sumă de 77.005 lei pe 

următoarele destinaţii: 
- constituirea de rezerve legale – 8.700 lei 
- surse proprii finantare – 68.305 lei 
 
Art. 3. Se aprobă plafonul de angajare a creditelor pe anul 2008 în sumă de 5.330.000 euro 

precum şi lista bunurilor din patrimoniu supuse gajării.  
Se aprobă prelungirea Scrisorii de garantie bancară de 250.000 USD în favoarea firmei 

ZORLU DIS TICARET din grupul KORTEKS pentru aprovizionare fir. 
 
Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008: 

- Venituri totale – 20.964.550 lei 
- Cheltuieli totale – 19.764.543 lei 
- Profit brut – 1.200.007 lei 
- Profit  net  - 1.017.606 lei 

 Se aprobă lista de investiţii în sumă de 4.529.500 lei. 
 
Art. 5. Pronunţarea supra gestiunii Consiliului de Administraţie precedent se va face la  şedinţa 

AGA următoare. 
 
Art. 6. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a contractului de audit financiar încheiat cu firma Expert 

Audit SA Iaşi. 
 
Art. 7. Se aprobă data de 18.04.2008 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238, alin. 1 

din Legea nr. 297/2004. 
 
Art. 8. Se împuterniceşte prin prezenta d-na Ana Maria Placinta să efectueze menţiunile şi să 

depună documentele necesare la ORC. 
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ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR de la S.C. SIRETUL 
PAŞCANI S.A. întrunită în şedinţă la data de mai sus, în conformitate cu Legea 
nr.31/1990  şi Legea 441/2006 emite următoarea hotărâre : 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 123 din 29.03.2008 

 
 
Art. 1. Se aprobă modificarea articolelor 6 şi 17 din Actul Constitutiv al societăţii 

conform textului cuprins în convocare. 
 
Art. 2. Se aprobă data de 18.04.2008 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 

238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004. 
 
Art. 3. Se împuterniceşte  prin prezenta d-na Ana Maria Placinta să efectueze 

menţiunile şi să depună documentele necesare la ORC. 
 

 
 
 
 
 

                           Preşedinte AGA,                                                 Secretar AGA, 
                            Popa Gavril                                                 Ana Maria Placinta 
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