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AVIZ DE INFOMARE!
in atenfia ac{ionarilor SA<Floarea Soarelub>

Consiliului societdfii anun{d convocarea adundrii generale anuale a ac{ionarilor S.A.

"Floarea Soarelui". Adunarea va avea loc cu prezen\a ac{ionarilor la data de 16.07.2020 pe

adresa: str. 31 August, 6, mun. B54i. Adunarea se va incepe la ora 11 qi 15 minute. tnregistrarea
participanJilor: de la ora 1000 pind la ora 1100.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea dirii de seaml a Consiliului Societifii cu privire la rezultatele

activitfl{ii Societifii pentru anul 2019.
2. Aprobarea dirii de seami a organului executiv cu privire la rezultatele

activitlfii Societifii pentru anul 2019 9i direcfiile principale de activitate pentru

anul 2020.
3. Examinarea raportului financiar a Societifii pentru anul 2019 qi concluzia

auditorului privind raportul financiar a Societiifii.
4. Aprobarea dnrii de seaml a comisiei de cenzori gi concluzia privind

rezultatele activitifii Societifii pentru anul 2019.
5. Despre reptrtwzrea profitului net al anului 2019 qi aprobarea normativelor

de repartizare a profitului net pe anul2020.
6. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori, aprobarea termenului

imputernicirilor lor qi stabilirea cuantumului retribu(iei muncii lor.

7. Alegerea rnembrilor qi preEedintelui comitetului de audit aI Societlfii, aprobarea

termenului imputernicirilor lor gi a regulamentului activitlfii comitetului de audit.

8. Aprobarea organiza{iei de audit gi stabilirea cuantumului retribufiei

serviciilor ei.
9. Aprobarea organlza[iei de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al

situafiilor financiare anuale ale Societi{ii. Stabilirea cuantumului retribufiei

serviciilor acesteia.
10. Alegerea membrilor Consiliului Societlfii, aprobarea termenului

irnputernicirilor lor qi stabilirea cuantumului retribu(iei muncii lor.

11. Aprobarea Codului de guvernan{[ corporativi al Societl{ii.
12. Aprobarea modificirilor la Statutul Societlfii.
13. Cu privire la incheierea unor tranzac(ii.
14. Cu privire la acordarea imputernicirilor la semnarea tra
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