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Eveniment important de raportat: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 

În data de 14.06.2017 ora 1500 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor UAMT 
SA la sediul societăţii.  

Se constată că Adunarea Generală a fost convocata legal în conformitate cu prevederile 
legale, ale actului constitutiv al societăţii şi că toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la 
dispoziţia acţionarilor. Data de referinţă a adunării a fost 02.06.2017. Au fost întrunite condiţiile de 
reprezentare pentru validitatea deliberărilor. 

La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor au fost prezente 27.076.014 acţiuni, adică 
68,57 % din totalul acţiunilor emise, astfel ca sunt intrunite conditiile de validitate a Adunarii 
Generale Ordinara. 
 
Ordinea de zi  este următoarea: 

1. Numirea in functia de Director General Executiv al SC UAMT SA a domnului Razvan Ionut 
Popescu 

2. Aprobarea datei de 30.06.2017 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie 
pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 29.06.2017 ca ex 
date. 

Urmare a desfăşurării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor au fost luate următoarele 
 

HOTĂRÂRI: 
 

1. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti numirea in functia de Director General 
Executiv al SC UAMT SA a domnului Razvan Ionut Popescu. 

4. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti data de 30.06.2017 ca data de 
inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se 
rasfrang hotararile AGA si 29.06.2017 ca ex date. 

În temeiul prezentelor hotărâri urmează să se îndeplinească toate formalităţile legale de 
publicitate şi de înregistrare a menţiunilor corespunzătoare la Registrul Comerţului, prin grija 
Consiliului de Administraţie al societăţii, care va putea totodata sa efectueze toate demersurile pentru 
ducerea la indeplinire a deciziilor mentionate. 
 

Preşedinte CA, 
Olimpia Doina STANCIU 

 


