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ADTINAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

' Privind repartizareaffir***t, r",", artizataferent anului 2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. AQUABIS S.A. Bistrita , intrunita la prima
convocare in data de 23.10.2019 la sediul SC AQUABIS SA , conform prevederilor Actului
constitutiv si a Legii nr.3ll1990 republicata, cu modificarile ulterioare, legal constituita . in prezenta
actionarilor reprezentand 100 % din capitalul social,
Avand in vedere :

- Prevederile OG 6412001 si OUG 7ll20l3 privind repartizarea profitului la societatile
nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

- Nota de fundamentare nr.3345103.12.2019 privind repartizarea profitului aferent anului 2015,
inregistrat in contul contabil l171- Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat;

In temeiul art.l2.2lit.b) din Actul Constitutiv actualizatal S.C. AQUABIS S.A. Bistrita,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba repartizarca profitului aferent anului 2015, inregistrat in contul contabil 1171

- Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat dupa cum urmeaza:
. 1.043.206,50 lei, reprezentand 50% fond de dezvoltare partea actionarilor, care se va

vira in contul MRD pentru constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele
cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare
rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente
acestori imprumuturi externe, conform contractului de delegare;

. l.A$.206,50 lei, reprezentand 50% fond de dezvoltare partea societatii, care se va vira
in contul MRD pentru constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele
cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare
rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente
acestori imprumuturi externe, conform contractului de delegare;

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Consiliul de
administratie si conducerea executiva a S.C. AQUABIS S.A. Bistrita.
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