
 HOTARAREA   NR.65/27.05.2020 
A ADUNARII GENERALE ORDINARE                                                    
A ACTIONARILOR  DIN                                                                              
SOCIETATEA  „SINATEX  SA” 
Cu sediul in Bucuresti, str.Popa Nan,nr.82,sector 2 
Nr.Registrul Comertului J 40/156/1991 – CUI 574

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SINATEX SA, intrunita in sedinta in data de 
27.05.2020, la sediul social din Bucuresti, str.Popa Nan, nr.82, sector 2, cu actionari prezenti ce detin 
206.296  actiuni, adica 95,80% din capitalul social, cu respectarea  prevederilor Legii 31/1990 modificata si 
republicata , a adoptat urmatoarea

H O T A R A R E :

1.Se aproba Raportul Auditorului Financiar cu privire la exercitiul financiar al anului  2019  
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti  206.296 din care: 
Pentru 206.296 Impotriva  -   Abtinere  -  ;

2.Se aproba Bilantul Contabil si  Contul de profit si Pierdere pe anul 2019; 
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti  206.296 din care:  
Pentru  206.296; Impotriva  -  ;Abtinere  -  ; 

 3.Se aproba Situatia Date informative; 
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 206.296 din care:  
Pentru  206.296; Impotriva  -  ;Abtinere   -  ;

4.Se aproba Situatia  activelor imobilizate; 
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti  206.296 din care:  
Pentru  206.296;Impotriva  -; Abtinere  -;

5.Se aproba Situatia amortizarii activelor imobilizate; 
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 206.296 din care:  
Pentru  206.296; Impotriva   -  ; Abtinere  -  ;

6.Se aproba Notele Financiare anuale, explicative la situatiile financiare anuale; 
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 206.296 din care; 
Pentru  206.296;Impotriva    -  ;Abtinere  -  ;

7.Se aproba nerepartizarea profitului net realizat pe anul 2019 :  
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 206.296  din care:  
Pentru 206.296  ;Impotriva  -  ;Abtinere  -;

8.Se aproba Raportul administratorilor si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de 
Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2019; 
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 206.296 din care:  
Pentru  -  ;Impotriva  -  ;Abtinere  -  ;

9. Se aproba data de 22.06.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra 
carora se rasfring efectele hotaririi AGOA, conform art.86 din Legea 24/2017 si a datei de  19.06.2020 ca 
“ex-data”. 



Voturi valabil exprimate de catre actionarii prezenti  206.296 din care: 
Pentru 206.296 ;Impotriva   -  ; Abtineri  -  ;

10. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea tuturor 
formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotaririlor AGOA.,  Presedintele Consiliului de 
Administratie – Bies Johan-David  va semna  toate documentele necesare punerii in aplicare a hotaririlor 
AGOA. 
Voturi valabil exprimate de catre actionarii prezenti  206.296, din care: 
Pentru 206.296; Impotriva   -  ; Abtineri  -  ;

11. Se aproba imputernicirea d-nei Balanica Eleonora pentru a acționa pe seama societății, in 
vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, 
redactarea si semnarea tuturor documentelor, precum si pentru înregistrarea la Oficiul Registrului 
Comerțului si publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor. 
Voturi valabil exprimate de catre actionarii prezenti  206.296, din care: 
Pentru 206.296; Impotriva   -  ; Abtineri  -  ;

Prevederile inscrise in prezenta  hotarire nu  modifica Actul Constitutiv al SC SINATEX SA.

Presedinte Consiliu  dministratie Secretar  AGOA

Bies Johan David Balanica Eleonora


