CONVOCARE

consiliul de Adrninistralie al Rocredit IFN s.A. cu sediul
in Baia Mare, str. ,t.udor
vladimirescu, nr'. 34, .iud. Maramureq, inregistratd
ra oRC Mararnureg sub nr. IZ4/2r7/2007, CUr
2089869r, intrunit statutar in data cre 01.04,2019,
in temelul art. 111 din Legea nr. 31/1990
republicatd, cu modificirile qi cornplet[rile
ulterioare qi ale afi. 12 din Actul
IFN s.A., convoacd. Adunarea
07

.05.2019, ora 10:00,

Culturii,

1.

2.

3
4

5

.r.

in

constitutiv a] Rocredit

GerTerald

ordinar[

a Acjionar.ilor

Rocredit IFN s.A. pentru data de
sala AMFITEATRU cre la sedi'r cDp ARIS S.A. din
Baia Mare, str.

5, jud.MaramureE, Romdnia, av6nd

umdtoarea ordine de zi:

Prezentarea Raporlurui administratorilor asupra
activitdlii desfbgurate in anur 201g.
Prezentarea Raporlului Comitetului de Audit pentru

anul 201g.

Prezentarea Raporlurui de audit asupra situaliilor
financiare anuare pentru anul 20r g.

Aprobarea situaliilor financiare anuale pentru anur 20rg
compuso din: bilan!, contul de profit
qi pierdere, date informative, situa{ia activelor imobilizate,
situaJia fluxurilor de trezorerie,
situalia modifi c6rii capitalurilor proprii, note explicative.

Aprobarea situaliilor financiare anuale consoridate ale
Rocredit
cor.rfomitate cu Standardele Finaciare Internalionale de

IFN sA , intocmite in
Rapofiare denumite in contrnuare

IFRS , confonne cu directivele europene aplicabile insrituliilor
financiare nebancare, aprobate
prin ordinul Bdlcii Nalionale a Romdniei nr.6/2015, pentru
exerciliul financiar. i'cheiat la
31 decembrie 2018, insolite de Raporlul consolidat
al administratorilor qi de Raporlul de audit
privind situatiile fi nanciare anuale consolidate.

6

Aprobarea repartizdrti profitului net pentru anul 201 g qi
fixarea dividendului.
Descd.rcarea de gestiune a administratorilor pentru
anul 201g.

7.
8. Aprobarea bugetului de venituri Ei cheltuieli pentru anul 2019.
9. Prezentarea obiectiveror Rocredit IFN s.A. pentru anur 2019 si a planului

strategic pe
perioada 2019-2026 Ei mandatarea consiliului de
Adrninistralie pentru atragerea de caprtal de
lucr-u de la for-rduri de investilii, institulii financiare gi
institutii de credit.
10, Diverse.

in

caz de neindeplinire

a

cvorumu.lui,

a

doua convocare

a Adundrii Generale Ordinare

a

Acllonarilor se va stabili pentru data de 0g.05.2019,
la aceeagi ord, in acelaEi loc qi avdnd aceeaqi
ordine de zi.

Sunt convocali ac{ionani inscriqi in Registrul Acfionarilor la d,ata de 04.04.2019,
consideratd
datb de referin!6. Aclionarii inregistra{i 1a data cle referinjd pot parlicipa qi vota
Ia A.G.O,A. sau pot ti
reprezenlati prin alli aclionari, in limita qi cu excepliile prevdzute de
art.20 din Actul constitutiv, in
baza unei procuri sub semnaturd privatd, al cdrei formular se poate
obline de 1a sediul societatii si de
la sediile sucursalelor/agenliei societdfii sau poate fi descdrcat de pe
website-ul RoCredit lFN S.A.
fuiy:v.rssrsdit_-ilr_rs ) .
Convocarea va

fi

fhcutd Ei pe website_ul RoCredit IFN S.A. (rrryyy11Sqgd{lfirJA precum
),
qi la sediile sucursalelor qi ale agenliei societd{ii.

Pregedintele

Consiliului de Adrninistralie

