RAPORT CURENT
conform Legii nr.297/2004 şi
Regulamentului CNVM nr.1/2006
DATA RAPORTULUI :27.03.2008

DENUMIRE SOCIETATE
SEDIUL SOCIAL
TELEFON/FAX
COD UNIC INREGISTRARE
NR.ORDINE în REG.COM
PIATA DE TRANZACTIONARE
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 impartit in 343.425.744 actiuni
nominative dematerializate cu valoare nominala de
0,10 lei/actiune

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 urma sa aiba loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor .
La prima convocare au fost prezenţi sau reprezentaţi acţionari deţinând
106.714.040 acţiuni, reprezentând 31,073% din capitalul social.
La a doua convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu cvorumul
prevazut de lege, a adoptat Hotararea nr. 1/27.03.2008 cu urmatorul continut:
1.Aproba raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2007 si
descarcarea de gestiune a administratorilor;
2. Aproba situatiile financiare pentru anul 2007 respectiv : bilantul contabil, contul
de profit si pierdere, note explicative, insotite de Raportul auditorilor;
2.1 Bilantul contabil:
a) Active totale……………………………………………64.257.343 lei
din care:
- active imobilizate…………………………….38.493.252 lei
- stocuri…………………………………………..1.557.412 lei
- creante………………………………………….7.239.324 lei
- casa si conturi la banci………………………16.772.227 lei
- cheltuieli in avans……………………………….195.128 lei
b) Pasive totale……………………………………………64.257.343 lei
din care:
- capitaluri proprii……………………………….58.698.515 lei
- datorii totale……………………………………..5.558.828 lei
Datoriile au termene de plata ulterioare datei de 31.12.2007, societatea neavand
datorii restante.

2.2 Contul de profit si pierderi:
- cifra de afaceri neta………………………………….44.018.316 lei
- venituri totale………………………………………….47.815.173 lei
- cheltuieli totale………………………………………..43.995.169 lei
- profit brut………………………………………………...3.820.004 lei
- profit net…………………………………………………3.123.743 lei
3. Aproba plata primelor din profit, in suma de 375.000 lei, catre salariati si
administratori;
4. Aproba repartizarea profitului net aferent anului 2007, in suma de 3.123.743 lei,
dupa cum urmeaza:
-188.619 lei rezerva legala in limita a 5% din profitul contabil;
-35.748 lei acoperirea pierderilor rezultate din retratarea situatiilor
financiare conform Ordin 94/2001;
- 2.899.376 lei dividende;
Aproba ca profitul nerepartizat din anul 2006, inclusiv profitul nerepartizat din anii
precedenti, in suma de 2.169.279 lei sa fie distribuit actionarilor ca dividende. Valoarea
dividendului brut pe actiune este de de 0,014759 lei. Termenul de plata al dividendelor
va fi : 01.05-27.09.2008.
5. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii care prevad:
- Venituri totale…………………………………….56.000 mii lei;
- Cheltuieli totale…………………………………..51.900 mii lei;
- Profit brut………………………………………… 4.100 mii lei;
- Investitii…………………………………………….5.274 mii lei.
6. Aproba remuneratia lunara pentru presedintele CA si administratori, pentru
directori si directorul general, precum si alte avantaje ce pot fi acordate acestora;
7. Aproba data de 15.04.2008 ca data de inregistrare conform art. 238 din legea
297/2004 privind piata de capital;
8. Imputerniceste pe dna Ionescu Gabriela sa depuna la ORC Constanta
hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se
impun.
II. SEMNATURI
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