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Evenimente importante de raportat:
În data de 25.03.2009 s-a întrunit, la prima convocare, Adunarea General
Ordinar a Ac ionarilor S.C. „VRANCART” S.A. Adjud, desf urat 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 79,836 % din totalul capitalului social, respectiv 555.207.938 ac iuni,
Adunarea General fiind statutar .
Adunarea General Ordinar a Ac ionarilor a fost legal convocat prin publicarea
Convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1166/20.02.2009 i
Ziarul de Vrancea din 21.02.2009 i prin în tiin area B.V.B., C.N.V.M., respectiv prin
afi area acestuia pe site-ul societ ii.
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
2008 (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

2008

lei
117.977.414
111.341.947
6.635.467
892.372
5.743.095
342.594
5.400.501

2. Aprob în unanimitate Raportul Pre edintelui Consiliului de Administra ie
privind coordonarea activit ii Consiliului de Administra ie în anul 2008.
3. Aprob în unanimitate repartizarea pe destina ii a profitului determinat la
sfâr itul anului 2008, conform propunerii Consiliului de Administra ie, astfel:
Destina ia
Total profit net realizat în anul 2008, din care repartizat pentru:
- rezerve legale
- profit net nerepartizat, aferent execi iului financiar 2008

Suma (lei)
5.743.095 lei
342.594 lei
5.400.501 lei

4. Aprob cu majoritate de voturi desc rcarea de gestiune a membrilor
Consiliului de Administra ie pentru gestiunea aferent exerci iului financiar 2008.
5. Aprob în unanimitate Bugetul de Venituri i Cheltuieli al societ ii pentru
exerci iul financiar 2008
Venituri totale
Cheltuieli totale
Profit brut

INDICATOR

2009
lei
118.944.977,21
113.858.480,40
5.086.496,81

6. Aprob cu majoritate de voturi men inerea la nivelul anului 2008 a
remunera iei lunare a membrilor Consiliului de Administra ie i a limitei generale a
remuneratiei lunare prev zute în contractul de mandat a directorului general pentru
exerci iul financiar 2009.
7. Aprob în unanimitate stabilirea ca dat de înregistrare ziua de 14.04.2009,
dat la care se r sfrâng efectele hot rârilor Adun rii Generale Ordinare asupra
ac ionarilor.
Pre edinte Consiliu de Administra ie,
Botez Mihai Marcel

