
Formular cod: RU 50 r.03 

 

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 : 19.03.2009   

Va transmitem spre stiinta si avizare continutul "Raportului Curent" de convocare a Adunării Generale  

Ordinare a Actionarilor din data de 22/23.04.2009.  

 

RAPORT CURENT  

conform Regulamentului CNVM Nr.1/2006 
 

Data raportului: 19.03.2009 

Denumirea societatii comerciale: SC UAMT SA  

Sediul social: ORADEA, 410605 Str.Uzinelor Nr.8, jud.Bihor 

Nr.telefon/fax: 0259 451026; 0359 401677 / 0259 462 066; 0359 401676 

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 54620 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/173/1991 

Capital social subscris si varsat: 11.288.451,15 lei 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile emise: Bursa de Valori Bucuresti 
 

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 
 

Consiliul de Administratie al SC "UAMT" SA Oradea, convoaca Adunarea Generala Ordinară a 

Actionarilor in data de 22 Aprilie 2009 ora 15
00

, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in 

Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.04.2009, considerata ca data de referinta. 

Ordinea de zi este urmatoarea: 
1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 

2008; 

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

propunerii de repartizare la rezerve a profitului anului 2008; 

3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2008; 

4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2008; 

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

Venituri si Cheltuieli” pentru anul 2009; 

6. Aprobarea mentinerii si prelungirii valabilitatii liniilor de credit actuale contractate de societate pentru 

activitatea curenta. 

 

Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra 

carora se rasfrang hotararile AGA este 15.05.2009. 

In caz de neintrunire a cvorumului se convoaca a doua adunare in data de 23 Aprilie, la ora 15
00

, in 

acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. 

Situatiile financiare anuale, Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2008 se 

pun la dispoziţia actionarilor pe site-ul societatii la www.uamt.ro si la sediul societatii incepand cu data de 

22.03.2009. Raportul de Audit va fi pus la dispozitia actionarilor pe site-ul societatii si la sediul societatii 

incepand cu data de 03.04.2009. Restul materialelor incluse in ordinea de zi vor fi disponibile incepand cu 

data de 08.04.2009, tot pe site-ul societatii.  

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 17.04.2009, ora 

15
00

.  

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0259 451026 interior 239. 

 

Presedinte CA 
Ioan STANCIU  


