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№ 238 din 23.04.2019

AVIZ DE INFOMARE!
In atenfia acfionarilor SA«Floarea Soarelui»

Consiliului societal» anun|a convocarea adunarii generale anuale a acponarilor S.A. 
"Floarea Soarelui” . Adunarea va avea loc cu prezenja acponarilor la data de 29 mai 2019 pe 
adresa: str. 31 August, 6, mun. Balp. Adunarea se va incepe la ora 11 §i 15 minute. Inregistrarea 
participanplor: de la ora Ю00 pina la ora l l 00.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea darii de seama a Consiliului Societal» cu privire la rezultatele 
activital» Societal» pentru anul 2018.

2. Aprobarea darii de seama a organului executiv cu privire la rezultatele 
activital» Societal» pentru anul 2018 §i direcfiile principale de activitate pentru 
anul 2019.

3. Examinarea raportului financiar a Societal» pentru anul 2018 §i concluzia 
auditorului privind raportul financiar a Societal».

4. Aprobarea darii de seama a comisiei de cenzori §i concluzia privind 
rezultatele activital» Societal» pentru anul 2018.

5. Despre repartizarea profitului net al anului 2018 §i aprobarea normativelor 
de repartizare a profitului net pe anul 2019.

6. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori, aprobarea termenului 
imputernicirilor lor §i stabilirea cuantumului retribuliei muncii lor.

7. Alegerea membrilor si presedintelui comitetului de audit al Societal», aprobarea 
termenului imputernicirilor lor §i a regulamentului activitafii comitetului de audit.

8. Aprobarea organizaliei de audit §i stabilirea cuantumului retribuliei 
serviciilor ei.

9. Aprobarea organizaliei de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al 
situafiilor financiare anuale ale Societafii. Stabilirea cuantumului retribuliei 
serviciilor acesteia.

10. Alegerea membrilor Consiliului Societal», aprobarea termenului 
imputernicirilor lor §i stabilirea cuantumului retribuliei muncii lor.

11. Aprobarea Codului de guvernanla corporativa al Societal».
12. Aprobarea modificarilor la Statutul Societafii.
13. Cu privire la incheierea unor tranzacl».
14. Cu privire la acordarea imputernicirilor la semnarea tranzacliilor.

Lista aclionarilor cu drept de participare la adunare este intocmita conform situapei din 
22.04.2019. Cu materialele ordinei de zi acponarii pot lua cuno$tin(a in zilele de lucru, incepind
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cu 19.05.2019 de la orele 10 pina la 16 pe adresa: str. 31 August, 6, mun. Balji. Relalii la tel.: 
(231)5-26-49.

Pentru inregistrare acponarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanpi - §i procura 
intocmita conform prevederile legislapei.
Directorul General


