RAPORT CURENT
conform Legii nr.297/2004 şi
Regulamentului CNVM nr.1/2006
DATA RAPORTULUI: 26.03.2009

DENUMIRE SOCIETATE
SEDIUL SOCIAL
TELEFON/FAX
COD UNIC INREGISTRARE
NR.ORDINE în REG.COM.
PIAŢA DE TRANZACŢIONARE
CAPITAL SOCIAL

: S.C. "SOCEP" SA CONSTANŢA
: CONSTANŢA, INCINTA PORT Dana 34
: 0241/693856; 0241/693759
: 1870767
: J 13/643/1991
: BVB. Cat. I, simbol SOCP
: 34.342.574,4 lei împărţit în 343.425.744 acţiuni
nominative dematerializate cu valoare nominală de
0,10 lei/acţiune

I. EVENIMENT DE RAPORTAT
Societatea comercială SOCEP SA cu sediul în Constanţa, Incinta Port Nou Dana
34, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J13/643/1991, Cod Unic de
Înregistrare 1870767, având capital social 34.342.574,4 lei împărţit în 343.425.744
acţiuni nominative cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, anunţă că la data de
26.03.2008 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor care a adoptat
Hotărârea nr. 1/26.03.2009 cu următorul conţinut:
1. Aprobă raportul de activitate al Consiliului de Administraţie pentru anul 2008 şi
descărcarea de gestiune a administratorilor;
2. Aprobă situaţiile financiare pentru anul 2008, respectiv: bilanţul contabil, contul
de profit şi pierdere, note explicative, însoţite de Raportul auditorilor;
2.1. Bilanţul contabil:
a) Active totale………………………………………… 92.151.226 lei
din care:
- active imobilizate…………………………… 64.469.664 lei
- stocuri…………………………………………. 1.340.746 lei
- creanţe………………………………………… 7.429.876 lei
- casa şi conturi la bănci…………………… 18.652.856 lei
- cheltuieli în avans……………………………
258.084 lei

b) Pasive totale………………………………………… 92.151.226 lei
din care:
- capitaluri proprii…………………………… 87.433.445 lei
- datorii totale…………………………………
4.716.861 lei
- alte pasive ................................................
920 lei
Datoriile au termene de plată ulterioare datei de 31.12.2008, societatea neavând
datorii restante.
2.2 Contul de profit şi pierderi:
- cifra de afaceri netă …………………………… 58.818.012 lei
- venituri totale…………………………………… 62.466.502 lei
- cheltuieli totale………………………………… 53.341.909 lei
- profit brut……………………………………….. 9.124.593 lei
- profit net………………………………………… 7.613.707 lei
3. Aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2008, în sumă de 7.613.707
lei, după cum urmează:
- 433.395 lei rezerva legală în limita a 5% din profitul contabil;
- 108.516 lei acoperirea pierderilor rezultate din retratarea situaţiilor financiare
conform Ordin 94/2001, şi alte pierderi din anii precedenţi;
- 7.071.796 lei profit reportat nerepartizat.
4. Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de investiţii care prevăd:
- Venituri totale…………………………………… 46.000 mii lei;
- Cheltuieli totale…………………………………. 44.000 mii lei;
- Profit brut………………………………………… 2.000 mii lei;
- Investiţii………………………………………….. 4.941 mii lei.
5. Aprobă raportul de reevaluare clădiri la 31.12.2008 şi înregistrarea diferenţelor
favorabile din reevaluare în patrimoniul societăţii, în sumă de 26.180.302 lei.
6. Aprobă data de 15.04.2009 ca dată de înregistrare conform art. 238 din Legea
297/2004 privind piaţa de capital;
7. Împuterniceşte pe dna Ionescu Gabriela să depună la O.R.C. Constanţa
hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor şi să efectueze menţiunile ce se
impun.
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