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Activitatea societatii in trimestruII20lT s-a desfasurat potrivit actului constitutiv si obiectului
de activitate.

I. Prezentarea evenimentelor importante

I.1 A fost convocata A.G.O.A pentru data de 25-26.04.2017,

avAnd pe ordinea de zi

l. Aprobarea situaliilor financiare pentru anul 2016, pe baza raportului administratorilor si a

auditorului financiar;

2. Aprobarea repaftizdrii profitului net aferent anului 2016 astfel: rcpartizarea sumei

necesare pentru completarea rezervelor legale pdnd.la limita de 20% din capitalul social

vdrsat gi diferenla de profit net va rdm6ne nerepartizatd;

3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bugetului de investitiipentru anul2017;

4. Descdrcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016;

5. Stabilirea remunerafiei membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar

in curs.

6. imputernicirea unei persoane pentru negocierea qi semnarea Actului Aditional la

contractele de administrare cu privire la obiectivele anului 2017;

7. Desemnarea persoanelor imputernicite pentru semnarea qi ducerea la indeplinire a

I



Hotdrdrilor adoptate de cdtre A.G.O.A. si indeplinirea formalitdlilor de publicitate qi

menliune impuse de lege;

8. Aprobarea datei de 13.05.2017 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile

art.238 alin.I din Legea 29712004 privind piata de capital si a datei de 12.05.2017 ca data

"ex - date".

I.2 Renuntarca la mandatul de administrator incepand cu data de 08.05.2017 a dlui
Scripcaru Corneliu Catalin si vacantareapozitiei de administrator detinuta de acesta;

I.3 Numirea dlui Stefan Constantin in functia de administrator provizoriu pe locul ramas
vacant dupa renuntareala mandat a dlui Scripcaru Corneliu Catalin;

I.4 Convocarea AGOA in datele de 19-20.06.2017 pentru completarea numarului de
membrii ai Consiliului de Administratie si pentru urmatoarele:

1 . Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bugetului de investitii pentru anul2017;

2. Descdrcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016;

3. Stabilirea remuneraliei membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar in

curs.

4. imputernicirea unei persoane pentru negocierea qi semnarea Actului Aditional la contractele

de administrare cu privire la obiectivele anului 2017

5. Revocarea domnului Corneliu-Cdtilin Scripcaru din calitatea de membru al Consiliului de

Administrafie al CI-CO S.A. ca urmare a demisiei acestuia;

6. Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administrajie al societdfii pentru un mandat

valabil pana la expirarea mandatului administratorilor aflali in funclie, respectiv pdnd la

r7.09.2018.

7. Stabilirea valorii asigurarii profesionale pentru noul membru CA

8. Aprobarea formei contractului de administrare pentru noul membru al CA

9. Imputernicirea unei persoane pentru semnarea in numele societatii a contractului de

administrare cu noul membru al Consiliului de Administratie

10. Desemnarea persoanelor imputernicite pentru semnarea ;i indeplinirea Hotdrdrilor adoptate de

c[tre A.G.O.A. si indeplinirea formalit[1ilor de publicitate gi menliune impuse de lege.

11. Aprobarea datei de 06.07.2017 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238

alin. I din Legea 29712004 privind piala de capital si a datei de 05.07.20 17 ca data "ex - date".



B. Indicatori economico-financiari

Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor societatii, aferenta trimestrului I 2017, se
regasesc in anexele atasate la prezentul raport, respectiv Contul de profit si pierdere si Indicatorii
economico-financiari.

Situatiile financiare aferente trimestruluil2016^ nu au fost auditate.
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