*wSaaf o4.oi.Loty
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 112006
D ata raportului 04.04. 20L7

DENUMIREA EMITENTULUI: S.C.FIMARO S.A. CLUJ.NAPOCA
SEDIUL SOCIAL: str.,TUDOR VLAPIVIRESCU nr. 16
NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA ORC: J-L215,811991
CUI: RO 199133
NUMARUL D E TE LE F ON/FAX : q26 4 -5027 30, 026 4 -5027 0 I I 026 4 -5027 3 I
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 812.q1?,94
PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONF.AZA
VALORIL MOBILIARE: BVB -PIATA RASDAO
PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE VALORILOR MOBILIARE
EMISE DE SOCIETATE: ACTIUNI NOMINATIVE. SIMBOL..FIMA,,
VALOAREA NOMTNALA 1.63 LEI/ACTIUNE

I.

Evenimente importante de raportat:
a.Schimbari in controlul asupra societatii comercrale. Ir{u este cazul
b.Achizitii sau instrainari substantiale de active. I{u este cazul
c.Procedura falimentului. tr{u este cazul
d,Tranzactii de tipul celor enumerate la art,225 din Legea nr.
291 12004, l{u este cazul
e. Alte evenimente: convocare AGEA si AGOA

A fost convocatb Adunarea

GeneralS Extraordinari a Acfionarilor pentru data de
04.05.2017, ora 10:00 la sediul societdlii, cu urmdtoarea ordine de zi:
1.) aprobarea plafonului maxim de credite pentru anul 2017-2018, garantat cu bunuri
imobile gi mobile (inclusiv elemente ale activelor circulante) din patrimoniul societdlii.
2.) aprobarea desfiin{drii punctului de lucru in Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr.
167;

3.) aprobarea deschiderii de conturi la insitulii bancare.
Pentru aceeaqi datd, la ora i1:00, a fost convocatd Adunarea
Acfionarilor, pe ordinea de zi figur6nd urmdtoarele puncte:

Generali Ordinarh

a

1.) Aprobarea Raportului Consiliului de Administralie, al Directorilor qi

al

Auditorului financiar pe anul2016;
2.) Aprobarea situaliilor financiare (bilan!, cont de profit qi pierderi,etc.) pe anul
20t6;
3.) Aprobarea acoperirii pierderii contabile aferente anului 2016 din rezultatele
ex erc i1i i I o r prtb e d ente rdmase ner epartizate ;

4.) Aprobarea descircirii de gestiune a membrilor Consiliului de Administra(ie qi a
Directorilor;
5.) Aprobarea Bugetului de venituri qi cheltuieli pe anul Z0l7;
6.) Aprobarea Programului de investilii pe anul20l7
7.) Alegerea membrilor; stabilirea mandatului qi a indemnizaliei membrilor
Consiliului de Administralie.
8.) Mandatarea persoanei care va face demersurile legale necesare pentru depunerea,
inregistrarea Ei publicarea hotardrilor adunarii generale ;
9.) Propune ca data de inregistrare a aclionarilor asupra cdoru se rf,sfrdng hotdrdrile
adunirii generale sd fie 22,05.2017 iar ex- date 21.05.2017.
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