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Eveniment important de raportat: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 

În data de 30.07.2014 ora 1500 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor UAMT S.A. la sediul societăţii.  
Se constată că Adunarea Generală a fost convocată 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 
18.07.2014. Au fost întrunite condiţiile de reprezentare pentru validitatea deliberărilor. 

La Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor au fost prezente 27.123.195 acţiuni, adică 68,6977% din totalul acţiunilor 
emise, astfel că sunt întrunite condițiile de validitate a Adunării Generale Extraordinare. 
 
Ordinea de zi este următoarea: 
1. Aprobarea înființării de către societate a 3 puncte de lucru astfel: 
 - punctul de lucru în imobilul aflat în proprietatea societății situat în str. Ady Endre, nr.53, Oradea, jud. Bihor, unde se vor desfășura 
activități specific de birouri; 
 - punctul de lucru în imobilul aflat în proprietatea societății situat în str. Ady Endre, nr.63, Oradea, jud. Bihor unde se vor desfășura 
activități specific de birouri; 
 - punctul de lucru situat în comuna Holod, nr.166 B, jud. Bihor unde se vor desfășura activități ce se subscriu codului cod CAEN 2932 
– fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule. 
2. Aprobarea datei de 18.08.2014 ca data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație pentru identificarea acționarilor asupra 
cărora se răsfrâng hotărârile AGEA. 

Supusă la vot ordinea de zi s-a aprobat în unanimitate de voturi. 
Urmare a desfăşurării Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor au fost luate următoarele 

 
HOTĂRÂRI: 

 
1. Se aproba în unanimitate de către acționarii prezenți, înființarea de către societate a 3 puncte de lucru astfel: 
 - punctul de lucru în imobilul aflat în proprietatea societății situat în str. Ady Endre, nr.53, Oradea, jud. Bihor, unde se vor desfășura 
activități specifice de birouri; 
 - punctul de lucru în imobilul aflat în proprietatea societății situat în str. Ady Endre, nr.63, Oradea, jud. Bihor unde se vor desfășura 
activități specifice de birouri; 
 - punctul de lucru situat în comuna Holod, nr.166 B, jud. Bihor unde se vor desfășura activități ce se subscriu codului cod CAEN 2932 
– fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule. 
 
2. Se aprobă în unanimitate de către acționarii prezenți data de 18.08.2014 ca data de înregistrare propusă de Consiliul de 
Administrație pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGEA. 
 

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 totodată să 
efectueze toate demersurile pentru ducerea la îndeplinire a deciziilor menționate. 
 

Preşedinte CA, 
Olimpia Doina STANCIU 

 
 
 


