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NOTĂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII MED LIFE S.A. 

 

REFERITOARE LA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI LA PROGRAMUL DE ACTIVITATE LA NIVEL 

INDIVIDUAL ȘI CONSOLIDAT PENTRU 2020 (PUNCTELE 5 ȘI 6 ALE ORDINII DE ZI AGOA CONVOCATE 

PENTRU 23/24.04.2020) 

 

În adunarea ordinară anuală a acționarilor Med Life S.A. (MedLife) convocată pentru 23/24.04.2020 

(AGOA) vor fi supuse spre aprobarea acționarilor propunerile de buget de venituri și cheltuieli și de program 

de activitate pentru anul 2020 la nivel consolidat și individual. 

Consiliul de Administrație al MedLife subliniază că documentele menționate mai sus, în formele puse la 

dispoziția acționarilor, precum și ipotezele care au stat la baza fundamentării lor, nu includ impactul 

pandemiei de Coronavirus asupra business-ului MedLife.  

Acest lucru se datoreaza evolutiei extrem de dinamice a situatiei provocate în prezent de pandemia de 

coronavirus SARS-CoV-2 (Coronavirus), Consiliul de Administrație al MedLife considerând că este 

imposibilă la acest moment realizarea unei estimări fundamentate a impactului operațional și financiar 

asupra MedLife pentru anul 2020. 

Pe de altă parte, conducerea MedLife și cea a societăților din grupul MedLife va continua să monitorizeze 

și să evalueze cu atenție evoluțiile, precum și riscurile și incertitudinile aferente răspândirii Coronavirus 

asupra activității Medlife și a grupului MedLife și va ajusta în mod corespunzător ghidajul pentru anul 2020 

în funcție de evoluția situației. 

În acest sens, în cursul anului 2020, Consiliul de Administrație al MedLife este abilitat să aducă modificări 

la bugetul de venituri și cheltuieli sau la programul de activitate pentru anul 2020, astfel cum vor fi aprobate 

de AGOA, pe măsura ce se înregistrează evoluții noi și impactul asupra activității grupul MedLife va putea 

fi evaluat și proiectat în mod corespunzător. 

MedLife va continua să informeze investitorii cu privire la evoluția grupului în cursul anului 2020 prin 

intermediul raportărilor impuse de prevederile legale.    
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Mihail Marcu 

Preşedintele consiliului de administraţie 


