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Cod LEI : 2549008NZ7CBRXUPUC66 

Evenimente de raportat: 

1. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SERICO S.A. , a carei convocare a fost publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 897/27.02.2019 si in ziarul Bursa din data de 
27.02.2019, legal si statutar constituita, in sedinta din data de 01 aprilie 2019 ora 12.00 - prima 
convocare, ce a avut loc la sediul social , la care au participat sau au fost reprezentati actionari ce detin 
1.679.363 actiuni, reprezentand 49,46 % din drepturile de vot, a aprobat cu unanimitate de voturi si 
emite prezenta hotarare: 

1. Se aproba, Situatiile financiare intocmite pentru anul 2018 pe baza Raportului Consiliului de 
Administratie si a Raportului Auditorului Financiar; 

2. Se aproba, repartizarea profitului net inregistrat in anul 2018, in suma de 704.130 lei, la "Alte 
rezerve" pentru constituirea surselor proprii de finantare; 

3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul 
financiar 2018 ; 

4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de activitate pentru anul 201 9; 

5. Se aproba realegerea consil iului de administratie cu un mandat de 4 ani, incepand cu data de 
08.04.2019, format din : Tanase Octavian, Dima Daniel Marian si Pitu llie; 



6. Se aproba realegerea domnului Tanase Octavian in functia de presedinte al consiliului de 
administratie ; 

7. Se aproba indemnizatia lunara bruta cuvenita administratorilor incepand cu luna aprilie an 2019 
astfel : presedinte (director general) 16.000 lei si ceilalti administratori 4.000 lei ; 

8. Se aproba reinnoirea pe o perioada de inca 4 ani, a mandatului de auditor financiar al firmei 
PROMAR AUDIT S.R.L. (autorizatie CAFR nr.500/2004) ; 

9. Se aproba data de 23.04.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra 
carora se rasfrang efectele prezentei hotarari a adunarii generale a actionarilor si data de 
22.04.2019 ca ex-date; 

10. Se aproba mandatarea dlui Tanase Octavian-presedinte al consiliului de administratie sa 
semneze si sa efectueze toate procedurile si formalitatile legale pentru aducerea la indeplinire a 
prezentei hotarari. Acesta, va putea delega puterile acordate conform mandatului primit, oricarei 
persoane dupa cum va considera necesar; 

Presedinte al Consiliului de Ad inistratie 

Tanase Octavian 

Secretariat de sedinta, 

Pitullie ~ 
Tanase Vlad Alexandn-\w 
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