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Nr.Reg.Com. J05/173/1991 
C.I.F.  RO 54620 

Capital Social 
11.288.451,15 lei 

Tel: +40 259 451026; +40 359 401677 
Fax:+40 259 462066; +40 359 401676 

 Mobil:  40 730 631737; +40 741 069069 
 e-mail: office@uamt.ro 

 

CATRE : Bursa de Valori Bucuresti, serviciul "Tranzactionare si Supravegherea Pietei"    

DATA : 13.03.2008    

 

Va transmitem spre stiinta si avizare continutul anuntului de convocare a Adunarii 

Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 

data de 17 aprilie 2008.  

Aparitia acestuia va fi comandata intr-un ziar de circulatie locala. 

 

 

CONVOCATOR 

 

 

Consiliul de Administratie al SC "UAMT" SA Oradea, cu sediul in Oradea, str. Uzinelor 

nr. 8, jud. Bihor, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 17 aprilie 2008, 

ora 10, la sediul societatii, si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 17 aprilie 

2008, ora 12, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la 

sfarsitul zilei de 10.04.2008, considerata ca data de referinta. 

 

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea: 

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de 

Administratie pe anul 2007. 

2. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bilantului contabil, a contului de profit si pierderi si 

a propunerii de reinvestire a profitului pe anul 2007. 

3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2007. 

4. Prezentarea si supunerea spre aprobare a “Programului de activitate” si a proiectului 

“Bugetului de Venituri si Cheltuieli” pentru anul 2008. 

5. Aprobarea mentinerii si prelungirii valabilitatii liniilor de credit actuale contractate de 

societate pentru activitatea curenta.  

6. Redefinirea obiectului de activitate CAEN potrivit noii clasificari aprobate prin Ordinul 

Institutului National de Statistica nr. 337/2007. 

7. Aprobarea organigramei de functii pe anul 2008. 

 

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea: 

1. Delegarea catre Consiliul de Administratie, conform actului constitutiv, a exercitiului 

atributiilor privind completarea obiectului de activitate al societatii, in functie de necesitatile 

punctuale impuse de activitatea curenta a societatii. 

2. Dezbaterea ofertei de cumparare actiuni FICAMT SA provenite din partea actionarului Ioan 

Stanciu si a posibilitatii vanzarii participatiei detinute in cadrul FICAMT SA. 

3. Dezbaterea modului in care Centrul de Productie si Distributie UAMT SRL, in calitate de 

actionar FICAMT SA, va hotari cu privire la oferta de cumparare actiuni FICAMT SA 

provenita din partea actionarului Ioan Stanciu si a posibilitatii iesirii Centrului de Productie si 

Distributie UAMT SRL din cadrul FICAMT SA. 

4. Mandatarea Consiliului de Administratie ca, in baza evaluarii, sa procedeze de urgenta la 

valorificarea in cele mai bune conditii economice, prin inchiriere sau vanzare, a activelor 
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neutilizate, astfel identificate: nr. topo 1807; nr. topo 1808; nr. topo 1809 partial; nr. topo 1810 

partial; nr. topo 1811; nr. topo 1812. 

Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor 

asupra carora se rasfrang hotararile AGA este 07.05.2008. 

In caz de neintrunire a cvorumului se convoaca a doua adunare in data de 18 aprilie 2008, 

respectiv AGA Ordinara la ora 10, iar AGA Extraordinara la ora 12, in acelasi loc si cu aceeasi 

ordine de zi. 

Incepand cu data de 17.03.2008, documentele si materialele informative referitoare la 

problemele incluse in ordinea de zi se pot consulta la sediul UAMT SA. 

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala a Actionarilor se va putea face conform 

prevederilor art. 243 din Legea nr. 297/2004 prin procuri speciale care se pot obtine de la sediul 

societatii. Dupa completare si semnare, acestea se vor depune la sediul societatii, pana la data de 

15.04.2008, ora 15. 

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0259/451026 

interior 117 sau 239. 

 

 

 

Presedintele CA 

Ioan STANCIU  


