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CONVOCATOR
În conformitate cu art. 12 din actul constitutiv, administratorul unic al societăţii Soft
Aplicativ şi Servicii SA convoacă în data de 2 aprilie 2018 la ora 1200 la sediul societăţii din Sibiu,
str. Someşului nr.19

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
cu următoarea ordine de zi:

1. Raport de gestiune pentru anul 2017;
2. Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2017;
3. Analiza şi aprobarea Bilanţului Contabil, a contului de profit şi pierderi pentru anul 2017;
4. Analiza şi aprobarea propunerii de distribuire a profitului net pentru anul 2017;
5. Prezentarea, analiza şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018;
6. Stabilirea pentru anul 2018 a remunerației administratorului unic al societății;

Documentele şi materialele informative relative la ordinea de zi pot fi consultate la
secretariatul societăţii sau pe site www.sas-sibiu.ro. Pot participa şi vota în AGOA toți acţionarii
înregistraţi în Registrul Acţionarilor până la data de referință 14.03.2018.

În cazul în care AGOA nu se va putea ține în data de 2 aprilie 2018 din lipsă de cvorum, se
convoacă o nouă AGOA în data de 9 aprilie 2018 la ora 1200 la sediul societăţii din Sibiu, str.
Someşului nr.19 cu aceiași ordine de zi.
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