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Evenimente importante de raportat:
În data de 05.04.2007 s-a întrunit, la prima convocare, Adunarea General a
Ac ionarilor S.C. „VRANCART” S.A. Adjud pentru dou edin e, Ordinar i
Extraordinar , desf urate la sediul S.C. „VRANCART” S.A. ADJUD din Adjud,
str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea.
La Adunarea General au fost prezen i sau au fost împuternici i ac ionari care
au reprezentat 74,835% din totalul capitalului social, respectiv 430.103.411 ac iuni,
Adunarea General fiind statutar .
Cele dou Adun ri Generale au fost legal convocate prin publicarea
Convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 755/05.03.2007 i
Ziarul „Bursa” din 05.03.2007 i prin în tiin area BVB, CNVM, respectiv prin
afi area acestuia pe site-ul societ ii.
I. În urma dezbaterilor ADUNAREA GENERAL
ORDINAR
A
AC IONARILOR, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat urm toarele
hot râri:
1. Aprob în unanimitate situa iile financiare anuale ale exerci iului financiar
2006 (bilan ul contabil, contul de profit i pierdere)
INDICATOR
Venituri totale
Cheltuieli totale
Profit brut
Impozit pe profit
Profit net
Rezerve legale
Profit net de repartizat

2006

lei
67.639.624
61.436.767
6.202.857
943.815
5.259.042
321.863
4.937.179

2. Aprob în unanimitate Raportul Pre edintelui Consiliului de Administra ie
privind coordonarea activit ii Consiliului de Administra ie în anul 2006.
3. Aprob în unanimitate repartizarea pe destina ii a profitului determinat la
sfâr itul anului 2006, conform propunerii Consiliului de Administra ie, astfel:
Destina ia

Suma (lei)

Total profit net realizat în anul 2006, din care repartizat pentru:
- rezerve legale

5.259.042
321.863

- alte rezerve pentru majorarea capitalului social conform
propunerii supuse aprob rii Adun rii Generale Extraordinare a
Ac ionarilor din 05.04.2007

4.937.179

4. Aprob cu majoritate de voturi desc rcarea de gestiune a membrilor
Consiliului de Administra ie pentru gestiunea aferent exerci iului financiar 2006.
5. Aprob în unanimitate Bugetul de Venituri i Cheltuieli al societ ii pentru
exerci iul financiar 2007 i a Programului de activitate.
INDICATOR
Venituri totale
Cheltuieli totale
Profit brut
Valoarea investi iilor
planificate a se realiza în 2007

2007

lei
83.904.403,06
77.404.403,06
6.500.000
31.635.560

6. Aprob cu majoritate de voturi remunera ia lunar a membrilor Consiliului
de Administra ie pentru exerci iul financiar în curs în cuantum de 2.000 lei/brut.
7. Aprob cu majoritate de voturi limita general a remunera iei suplimentare a
membrilor Consiliului de Administra ie în sum de 500 lei brut/lun .
8. Aprob cu majoritate de voturi limita general a remunera iei Directorului
General în cuantum de 0,43% din cifra de afaceri realizat a anului 2007.
9. Aprob cu majoritate de voturi contractul cu membrii Consiliului de
Administra ie privind informa iile confiden iale i secretele de afaceri i
împuternicirea persoanei care va semna contractul.
10. Aprob cu majoritate de voturi numirea auditorului financiar, respectiv S.C.
„Expert Contab-Line” SRL Buftea i fixarea duratei minime a contractului cu
auditorul pe o perioad de 3 ani.
11. Aprob în unanimitate stabilirea ca dat de înregistrare ziua de 23.04.2007,
dat la care se r sfrâng efectele hot rârilor Adun rii Generale Ordinare asupra
ac ionarilor.

II. În urma dezbaterii ordinii de zi ADUNAREA GENERAL
EXTRAORDINAR A AC IONARILOR a luat urm toarele hot râri:
1. Aprob cu unanimitate de voturi majorarea capitalului social al S.C.
„VRANCART” S.A. Adjud cu suma de 5.747.321 lei, reprezentând 10% din
capitalul social actual, de la 57.473.209,60 lei la 63.220.530,60 lei, având ca surse
4.937.179 lei din repartizarea profitului net aferent exerci iului financiar 2006 i
810.142 lei din alte rezerve, altele decât cele legale, prin emiterea unui num r de
57.473.210 ac iuni, în valoare nominal de 0,10 lei, care vor fi repartizate în mod
gratuit ac ionarilor, propor ional cu num rul de ac iuni de inute de fiecare,
procedându-se dup urm torul algoritm de rotunjire:
- 0,5 ac iuni i peste se va rotunji la întregul superior;
- sub 0,49 ac iuni inclusiv se va rotunji la întregul inferior.
Adunarea General Extraordinar a Ac ionarilor mandateaz pe domnul Botez
Mihai Marcel s semneze toate actele necesare opera iunii de majorare i pentru
autentificarea i inregistratrea la Oficiul Registrului Comer ului Vrancea a
documentelor aferente.
2. Aprob cu unanimitate de voturi actul constitutiv al S.C. „VRANCART”
S.A. Adjud.
3. Aprob cu unanimitate de voturi împuternicirea Pre edintelui Consiliului de
Administra ie de a semna actul constitutiv i de a întocmi formalit ile de publicitate
i înregistrare a acestuia conform articolului 204 aliniatul 4 din Legea nr. 31/1990 a
societ ilor comerciale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.
4. Aprob ca dat de înregistrare ziua de 23.04.2007, dat la care se r sfrâng
efectele hot rârilor Adun rii Generale Extraordinare asupra ac ionarilor.

Pre edinte Consiliu de Administra ie,
Botez Mihai Marcel

