Societatea ICMRS – SA. GALATI
Sos.Smardan Nr.1
Infiintata prin HGR nr.29/1991
Registrul Comertului J17/12/1991
C.U.I. 1633620 din 04.12.1992
Capital social 6.224.219,4 RON
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
Propunere
HOTARAREA NR. ……..
din ……………..
Pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar
prezentate in şedinţă ;
In temeiul Legii nr.31/1990, republicata, actualizată, modificata şi completată,
Adunarea Generala a Actionarilor emite urmatoarea
HOTARARE:
Art.1 Se aproba situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2015, compuse din :
- Bilantul contabil – F 10
- Contul de profit si pierdere – F 20
- Datele informative – F 30
- Situaţia activelor imobilizate – F 40
- Situatia modificarilor capitalului propriu
- Situatia fluxurilor de trezorerie
- Note explicative – ( - )
Art. 2. Se aprobă raportul administratorului special si descărcarea de gestiune a acestuia
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2015.
Art. 3. Formalitatile privind depunerea documentelor la Registrul Comertului Galati
vor fi indeplinite de domnul ______________, avand C.I. seria ____ nr.________.

PRESEDINTE AGA,

ADMINISTRATOR JUDICIAR,

Societatea ICMRS – SA. GALATI
Sos.Smardan Nr.1
Infiintata prin HGR nr.29/1991
Registrul Comertului J17/12/1991
C.U.I. 1633620 din 04.12.1992
Capital social 6.224.219,4 RON
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
Propunere
HOTARAREA NR. ……..
din ……………..
In urma analizei bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016;
In temeiul Legii nr.31/1990 republicată, actualizată, modificată şi completată,
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor emite următoarea
HOTARARE:
Art. 1 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016, pentru un volum total
de venituri de ____________ lei.
Art.2 Se aproba planul de reparatii, revizii si investitii pentru anul 2016 cu o valoare
de ___________ lei, parte componenta a B.V.C., conform listei anexa.
Art.3 Se stabileste data de 15.06.2016 ca data de inregistrare conform art.238 alin.1
din Legea 297/2004 pentru toate hotararile aprobate in Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor din data de 25/26.05.2016.
Art. 4. Formalitatile privind depunerea documentelor la Registrul Comertului Galati
vor fi indeplinite de domnul _____________, avand C.I. seria ___ nr._________.

PRESEDINTE AGA,

ADMINISTRATOR JUDICIAR,

