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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"  

    Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare   

DATA : 23.04.2009    

Va transmitem spre stiinta si avizare continutul "Raportului Curent" intocmit in urma derularii 

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 22.04.2009.  

 

RAPORT CURENT  

conform Regulamentului CNVM Nr.1/2006 

 

Data raportului: 22.04.2008 

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: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 

Se constata ca Adunarea Generala Ordinara a fost convocata legal in conformitate cu prevederile 

legale si ale actului constitutiv al societatii si ca toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la 

dispozitia actionarilor. Data de referinta a adunarii a fost 15.04.2009. 

Au fost intrunite conditiile de reprezentare pentru validitatea deliberarilor.  

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezente 17.049.217 actiuni, adica 67,9645% 

din totalul actiunilor emise. 

Ordinea de zi a fost 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. 

Supusa la vot ordinea de zi s-a aprobat in unanimitate de voturi. 

Urmare a desfasurarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost luate urmatoarele 

HOTARARI: 

1. Se aproba in unanimitate de voturi Raportul Anual al Consiliului de Administratie pentru 

exercitiul financiar incheiat la 31.12.2008, intocmit in conformitate cu prevederile 

Regulamentului CNVM Nr.1/2006. 
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2. Se aproba in unanimitate de voturi Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si 

descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul financiar 2008. 

3. Se aproba in unanimitate de voturi situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2008 si anume: 

bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia activelor imobilizate, situatia provizioanelor 

pentru depreciere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia creantelor si datoriilor, politicile 

contabile si notele explicative, cu urmatorii indicatori principali:    lei 

Cifra de afaceri neta 46.115.941 

Venituri din exploatare 48.723.829 

Cheltuieli din exploatare 44.319.451 

Rezultatul din exploatare - profit 4.404.378 

Venituri financiare 564.645 

Cheltuieli financiare 4.873.023 

Rezultatul financiar - pierdere 4.308.378 

Venituri totale 49.288.474 

Cheltuieli totale 49.192.474 

Rezultatul brut - profit 96.000 

Rezultatul net - profit 68.010 

      Se aproba in unanimitate de voturi propunerea de repartizare la rezerve a profitului, dupa cum 

urmeaza:         lei    

Profit net de repartizat 68.010 

- rezerva legala 4.800 

- alte rezerve 63.210 

- dividende - 

4. S-a audiat si s-a aprobat in unanimitate de voturi Raportul auditorului financiar independent la 

Situatiile Financiare Anuale intocmite la 31.12.2008 la UAMT SA. 

5. Se aproba in unanimitate de voturi Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2009, cu 

urmatorii indicatori estimativi:      lei 

Cifra de afaceri  44.500.000 

Venituri totale 45.000.000 

Cheltuieli totale 44.000.000 

Rezultatul brut - profit 1.000.000 

Rezultatul net - profit 840.000 

6. Se aproba in unanimitate de voturi reesalonarea mentinerii si prelungirii liniei de credit de 

22.500.000 lei si a creditului tehnologic pe obiect de 550.000 EUR. 

7. Se aproba in unanimitate de voturi data de 15 Mai 2009 pentru identificarea actionarilor asupra 

carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. 

 

In temeiul prezentelor hotarari urmeaza sa se indeplineasca toate formalitatile legale de publicitate si 

de inregistrare a mentiunilor corespunzatoare la Registrul Comertului, prin grija Consiliului de 

Administratie al societatii. 

 

 

Presedinte CA, 

Ioan STANCIU 

 

 


