
N
per$oand juridici romdnl, cu serliul in Jud. MureE, Ernei nr. 63o, Jz6lg4glLggs,Cul Ro

472it746

tncheiat5. astf,.zi, r4.o4.zo2o

S-a prezentat dl. ARON VASILE, in calitute de orcgionar d.eSindnd. un nurndr de
3_.733.984 acsiuVi reprezentdnd. S1,zzot %o din capitalul social qi din drepturile
d.e uot in cq.drul FORAJ ,SOIVDE SA (in reot gantizore),

: Generale c)rdinare a Aclionarilor FORAJ soNDE s.A.,
ninistratorul Judiciar Mures Insolvency spRL, publicat[ in
nr. 79zlz8.oz.zozo, in ziarul ,'Bursa ,,din zg.o2.2o2o,

l. prezentarea qi discu*,,if"J"1""?1fu?"fl*t?ffL'lr:"ffitp."i"r pentru activitatea
economici din zor9.

2. Prezentarea, discutarea qi aprobarea situaliilor financiare aferente anului 2o1q.
3. Prezentarea qi discutarrea raportului auditorului financiar cu privire la exerciiiul

financiar 2oLg.
Prezentarea, discutarea Ei aprobarea bilantului contabil gi a contului de profit qi
pierderi pentru anul zor9.
Prezentarea, discutarea Ei aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli pentru
anul zozo.

6. Aprobarea listei cu mijloacele fixe ce urmeaza a fi casate in anul 2o2o.
7. Stabilirea datei de inregistrare ca fiiind og.o5.zozo.

in sgdinSa din d.ata de 74.o4.2o2o, in urrna. deliberdrilor, s-11 61prob61t
urrndtoo:reo:

HOTARARE

Art. t - C7t priuire Ia punctulde pe ordinea d,e zi priuind ?rezentarea si discutarea
Raportului Administratorului special pentru activitatea economica din zor9" s-a dects:

in unanhnitorte se o-proba RaportuL Afuninistrortorului speeial pentru
rrctiuitatea econornicd. din 2otg;

Art.-z - C\t priuire_Ia punctul tle pe ordinea de zi prtuind, ?rezentarea, discutarea sraprobarea situaliilor financiare aferenie anului z.olg', ;

in unonhnitorte se aprobd. situusiilefinornciorre aferente crnului 2o7g;

Art..3.- Cu priuire Ia punctul de pe ordinea cle zi priuind " Raportul auditorului financiar
cu privire la exercitiul financiar 2oLg";

4.

5.
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in unornirnitorte se aprobd raportul oluditorului finarncior pentru exercisiul
finc;nciar 2otg;

Art- 4 - _Cu 
privire la punctul de pe ordinea rle zi privind aprobarea bilan{ului contabil gi a

contului de profit gi pierderi pentru anul zorg;

In uno:nirnito:te se oprobd. cotntul de prqftt si pierd.ere pe ornul 2o7g , cu pierdere
de tg,gt6.4o7lei.

lrt. 5- Cu privire la_ punctul de pe ordinea de zi privind aprobarea bugetului de venituri gi
cheltuieli pentru anul zozo;

In uno:nirnito:te se aprobd" bugetul de uemifun gi cheltuieli pentru ornul zozo in
fortna propusd.;

Art. 6 -Cu privire la punctul de pe ordinea de zi cu mijloacele fixe care trebuie casate in
anul zozo, s-a decis:

in unornimitorteo se aprobo.Iista propusd, cu mijloacelor fixe, care uor fi e61s61te
in anul2o2o.

Art-7' Se aprobi data de o8.o5.2o2o ca fiind data de inregistrare a prezentei hotfirAri.

Se aprobd prezenta hotirAre, astizi data de t4.o4.zozo,semndtura reprezentantului
acesteia gi a a administratorului judiciar fiirrd opozabill qi obligatorie fa1$ de aclionari,
societate Ei instanla de judecat[.
Prezenta hotdrAre s-a incheiat intr-un num5r de 5 (cinci) exemplare originale, cu valoarejuridici egal6, opozabil[ terfilor.
Prezenta hotdrAre este semnat[ de directorul gerneral gi lichidatorul judiciar .
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