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Către:    BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. 

  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  

 

RAPORT CURENT 62/2022 

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si 

operațiuni de piața și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de 

Tranzacționare. 

Data raportului 10.11.2022 

Denumirea societății Holde Agri Invest S.A. 

Sediul social Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București 

Telefon +40 31 860 21 01 

Email investors@holde.eu  

Nr. Reg. Comerțului J40/9208/2018 

Cod unic de înregistrare 39549730 

Capital social subscris și vărsat 97.977.589 RON 

Număr de acțiuni 97.977.589 acțiuni, din care 92.150.414 acțiuni ordinare clasa „A” 
și 5.827.175 acțiuni preferențiale clasa „B” 

Piața de tranzacționare SMT AeRO Premium, simbol HAI 

Evenimente importante de raportat: Decizia Administratorului Unic de a convoca Adunările 
Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor Holde Agri Invest S.A. pentru data de 15.12.2022 

Conducerea Holde Agri Invest S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața că, în data 
de 10.11.2022, Administratorul Unic al Companiei a decis Convocarea Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor (AGEA) și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) 
Companiei pentru data de 15.12.2022 (prima convocare), respectiv 16.12.2022 (a doua convocare), în 
cazul în care nu se îndeplinește cvorumul de prezență pentru prima ședință, având ordinea de zi 
prevăzută în convocatorul anexat acestui raport curent. 

Reprezentant permanent al Holde Agri Management S.R.L., Administrator Unic al Holde Agri Invest S.A.  

Iulian-Florentin Cîrciumaru 

  

mailto:investors@holde.eu
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CONVOCATORUL ADUNĂRILOR GENERALE EXTRAORDINARE ȘI ORDINARE 

ALE ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII HOLDE AGRI INVEST S.A. 

Administratorul unic al HOLDE AGRI INVEST S.A., o societate pe acțiuni, organizată și care funcționează 

conform legilor din România, având sediul social în Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, 

București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9208/2018, Identificator Unic la Nivel 

European (EUID): ROONRC. J40/9208/2018, având cod unic de înregistrare 39549730, având capital 

social subscris si vărsat in cuantum de 97.977.589 lei, divizat în 97.977.589 acțiuni nominative, din care 

92.150.414 acțiuni ordinare și 5.827.175 acțiuni preferențiale cu dividend preferențial fără drept de vot 

(„Societatea”) („Administratorul Unic”), în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății 

(„Actul Constitutiv”), ale Legii societăților nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de 

instrumente financiare și operațiuni de piață („Legea 24/2017”), Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind 

emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („Regulamentul 5/2018”), 

CONVOACĂ 

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 

(„AGOA”) pentru data de 15.12.2022, ora 10.00, respectiv ora 13.30, la adresa din București, str, Daniel 

Danielopolu nr. 44A, Ramada Hotel & Suites by Wyndham Bucharest North, sala Crystal 4, Sectorul 1, 

pentru toți acționarii Societății înregistrați la sfârșitul zilei de 06.12.2022 în registrul acționarilor ținut de 

Depozitarul Central S.A., considerată dată de referință. 

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență necesar, în temeiul art. 118 din 

Legea nr. 31/1990 privind societățile („Legea 31/1990”), republicată, se convoacă și se fixează cea de-a 

doua AGEA și cea de-a doua AGOA pentru data de 16.12.2022 începând cu ora 10.00, respectiv, ora 

13.30, la adresa din București, str. Daniel Danielopolu nr. 44A, Ramada Hotel & Suites by Wyndham 

Bucharest North, sala Emerald, Sectorul 1, pentru toți acționarii Societății înregistrați la sfârșitul zilei de 

06.12.2022 în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., considerată dată de referință. 

I. Ordinea de zi pentru AGEA este următoarea 

1. Aprobarea încetării contractului de management încheiat între Societate și Administratorul Unic în data 

de 22 septembrie 2018 („Contractul de Management”) în conformitate cu termenii principali negociați 

privind încetarea Contractului de Management („Termenii Principali”) și aprobarea încheierii de către 

Societate a Termenilor Principali în mod substanțial în forma prezentată AGEA, cu plata de către 

Societate către Administratorul Unic a sumei maxime de 11.246.667 RON cu titlu de taxă de încetare a 

Contractului de Management („Taxa de Încetare”), cu următoarele precizări:  

(i) Taxa de Încetare va fi diminuată proporțional cu partea din Taxa de Încetare care i se cuvine 

Hepta Hedge S.R.L. (J40/5214/2020,CUI 42511094), în calitate de asociat al Administratorului 

Unic și la care Hepta Hedge S.R.L. renunță, precum și cu partea din Taxa de Încetare care li s-

ar cuveni celorlalți asociați ai Administratorului Unic care vor dori să renunțe la acordarea 

acesteia; și 



„ 
 
 
 
 

Holde Agri Invest S.A. 
Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730 

Sediu: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București 
Capital social subscris vărsat: 97.977.589 RON 

www.holde.eu | contact@holde.eu 

(ii) obligația de plată a sumelor menționate la punctul (i) de mai sus se va putea stinge prin 

conversia sumelor respective în acțiuni ordinare ale Societății, la un preț per acțiune ce va fi 

determinat prin raportare la prețul de subscriere aferent ofertelor publice/plasamentelor 

private desfășurate de Societate în cadrul cărora se va efectua conversia (inclusiv, dar fără a 

se limita la, în contextul admiterii Societății la tranzacționare pe o piață reglementată).  

2. Aprobarea schimbării structurii de conducere a Societății în sensul formării unui consiliu de 

administrație („Consiliul de Administrație”) format din 5 membri, care să asigure administrarea 

Societății în conformitate cu legislația aplicabilă și prevederile Actului Constitutiv, sub rezerva aprobării 

punctului 1 de pe ordinea de zi AGEA, respectiv a punctelor 1 și 2 de pe ordinea de zi AGOA. 

3. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Societății prin anularea unui număr de 5.131.325 

acțiuni cu dividend prioritar fără drept de vot de Clasă B, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) Leu și 

o valoare nominală totală de 5.131.325 deținute de Societate, care au fost dobândite în conformitate 

cu hotărârile adoptate de AGEA în acest scop. 

După reducerea capitalului social, capitalul social al Societății va fi în valoare totală de 92.846.264 Lei, 

din care 1.835.000 EUR si 84.261.164 Lei, subscris și vărsat integral, fiind împărțit în 92.846.264 

acțiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 1 (un) Leu și o valoare nominală totală de 

92.846.264 Lei, împărțit în două clase distincte de acțiuni, astfel:   

 a) Clasă A – Clasa acțiunilor ordinare, care cuprinde un număr total de 92.150.414 acțiuni, 

fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) Leu și având o valoare nominală totală de 92.150.414 Lei, 

reprezentând un total de 99,25% din capitalul social subscris și vărsat al Societății, și 100% din 

drepturile de vot; 

b) Clasă B – Clasa acțiunilor preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot, care cuprinde un 

număr total de 695.850 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) Leu și o valoare nominală 

totală de 695.850 Lei, reprezentând 0,75% din capitalul social subscris și vărsat al Societății, și 

neavând atașate drepturi de vot. 

Reducerea capitalului social subscris are loc în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea 31/1990 și 

va fi  efectivă după ce toate condițiile de mai jos vor fi îndeplinite: 

(i) hotărârea AGEA este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a pentru o perioadă 

de cel puțin două luni; și 

(ii) hotărârea AGEA de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. 

Articolul 4.1. din Actul Constitutiv se va modifica în scopul reflectării noii valori a capitalului social. 

Astfel, articolul 4.1. din Actul Constitutiv va avea următorul conținut: 

„4.1. Capitalul social al Societății este în valoare totală de 92.846.264 Lei, din care 1.835.000 EUR 

si 84.261.164 Lei, subscris și vărsat integral. Capitalul social este împărțit în 92.846.264 acțiuni 

nominative, fiecare având o valoare nominală de 1 (un) Leu și o valoare nominală totală de 

92.846.264 Lei, împărțit în două clase distincte de acțiuni, astfel:   

a) Clasă A – Clasa acțiunilor ordinare, care cuprinde un număr total de 92.150.414 acțiuni, 

fiecare cu o valoare nominala de 1 (un) Leu și având o valoare nominală totală de 92.150.414 Lei, 

reprezentând un total de 99,25% din capitalul social subscris și vărsat al Societății, și 100% din 

drepturile de vot; 

b) Clasă B – Clasa acțiunilor preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot, care cuprinde 

un număr total de 695.850 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) Leu și o valoare nominală 
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totală de 695.850 Lei, reprezentând 0,75% din capitalul social subscris și vărsat al Societății, și 

neavând atașate drepturi de vot.” 
4. Aprobarea delegării atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către 

Consiliul de Administrație al Societății în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) și art. 2201 alin. (2) din 

Legea 31/1990, respectiv în temeiul prevederilor art. 86 alin. (2) din Legea 24/2017, respectiv în 

conformitate cu prevederile art. 86 alin. (3) și art. 88 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 2201 alin. 

(3) din Legea 31/1990, pentru o perioadă de trei (3) ani, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni 

ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească o jumătate din 

capitalul social subscris, existent în momentul hotărârii și autorizării, respectiv cu până la 46.423.132 

RON, cu scopul, printre altele, de a duce la îndeplinire și implementa prevederile Termenilor Principali 

(astfel cum acest termen este definit la punctul 1 de pe ordinea de AGEA), și respectiv, aprobarea 

modificării Actului Constitutiv, prin modificarea articolului 5.3.1. după cum urmează: 

„5.3.1. Consiliului de Administrație este delegat și autorizat ca într-o perioadă de 3 (trei) ani calculată 

de la data hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind delegarea atribuțiilor de 

majorarea capital social, să decidă majorarea capitalului social al Societății, printr-una sau mai multe 

emisiuni de acțiuni (indiferent de natura acestora), prin aport în numerar și/sau prin încorporarea 

rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune și/sau prin 

compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia, cu o 

valoare care să nu depășească jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul hotărârii și 

autorizării, respectiv cu până la 46.423.132 RON.” 

5. Aprobarea majorării valorii maxime totale pentru emisiunea de către Societate de obligațiuni 

corporative neconvertibile care a fost aprobată prin hotărârea AGEA Societății nr. 2/27.04.2022, 

punctul 4, de la suma de 5.000.000 Euro la suma de 10.000.000 Euro și aprobarea prelungirii până la 

data de 31.12.2024 a perioadei până la care Consiliul de Administrație al Societății poate implementa 

una sau mai multe emisiuni de obligațiuni așa cum au fost aprobate prin Hotărârea AGEA Societății nr. 

2/27.04.2022, punctele 4 – 7. 

6. Aprobarea completării valorii maxime aprobate prin hotărârea AGEA Societății nr. 1/24.11.2021 

punctul 6 pentru contractul de facilitate de credit care urmează să fie pus la dispoziția Societății și, după 

caz, la dispoziția subsidiarelor Societății, după cum va fi agreat ulterior, de către Banca Transilvania S.A., 

împreună cu o altă banca finanțatoare, cu Banca Transilvania S.A. acționând și în calitate de aranjor, 

agent de facilitate și agent de garanție, după cum urmează: valoarea maximă de până la 170.000.000 

RON sau echivalentul în Euro al acestei valori calculat la cursul de schimb al BNR de la data hotărârii 

AGEA care decide asupra completării valorii maxime. 

7. Aprobarea modificării sumei maxime garantate aprobate prin hotărârea AGEA Societății nr. 

1/24.11.2021 punctul 7, suma maximă garantată urmând a fi stabilită ca maxim echivalentul a 150% 

din valoarea principalului în baza Contractului de Facilități de Credit. Suplimentar, aprobarea negocierii, 

semnării, încheierii și ducerii la îndeplinire a, precum și a termenilor și condițiilor, următoarelor 

contracte de ipotecă mobiliară, suplimentare celor aprobate prin hotărârea AGEA Societății nr. 

1/24.11.2021 punctul 7, prin care se constituie drepturi de garanție în favoarea Părților Finanțatoare 

și/sau agentului de garanție, în scopul garantării obligațiilor decurgând din Documentele de Finanțare 

(astfel cum acest termen urmează să fie definit în Contractul de Facilități de Credit), până la o sumă 

maximă de până la 150% din valoarea principalului în baza Contractului de Facilități de Credit: unul sau 

mai multe contracte de ipotecă mobiliară asupra părților sociale, după caz, prezente și viitoare deţinute 

de Societate în: 
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i. Play Promotion Group SRL, J15/488/2012, CUI 29157446 ("Play Promotion”); la data 

prezentului, reprezentând 1040 de părți sociale, respectiv 100% din capitalul social; 

ii. Interprest Agrotex SRL, J34/328/2021, CUI 44094457 ("Interprest”); la data prezentului, 

reprezentând 20 de părți sociale, respectiv 100% din capitalul social, 

precum și asupra oricăror drepturi accesorii acestora, fructe si produse ale acestora. Pentru evitarea 

oricărei îndoieli, respectivele contracte de ipotecă vor fi înțelese a fi incluse în noțiunea de Ipoteci pe 

Părțile Sociale HAI, astfel cum a fost definită inițial în punctul 7 din hotărârea AGEA Societății nr. 

1/24.11.2021 iar Play Promotion și Interprest vor fi înțelese a fi incluse în noțiunea Subsidiarele HAI, 

astfel cum a fost definită inițial în punctul 7 din hotărârea AGEA Societății nr. 1/24.11.2021; 

8. Aprobarea modificării împuternicirii acordate prin punctul 10 din hotărârea AGEA Societății nr. 

1/24.11.2021, în sensul (a) acordării mandatului de a întreprinde orice măsuri legale și de a duce la 

îndeplinire orice acțiuni pentru negocierea și semnarea Documentelor HAI de către Societate, având 

conținutul și limitele prevăzute la punctele (i), (ii), (iv) și (v) de la punctul 10 din hotărârea Societății nr. 

1/24.11.2021  către noul reprezentant legal al Societății (Președintele Consiliului de Administrație sau, 

în cazul delegării puterilor de reprezentare, Directorul General); respectiv în sensul (b) acordării 

mandatului de a participa la adunările generale ale asociaților Subsidiarelor HAI și a semna hotărârile 

fiecăreia dintre acestea, având conținutul și limitele prevăzute la punctul (iii) de la punctul 10 din 

hotărârea Societății nr. 1/24.11.2021, către Iulian – Florentin Cîrciumaru, sub rezerva aprobării 

celorlalte puncte din prezentul Convocator. 

9. Aprobarea, pentru evitarea oricărui dubiu a: (i) modificării punctului 11 din hotărârea AGEA Societății 

nr. 1/24.11.2021, în sensul modificării sumei maxime garantate aprobate, suma maximă garantată 

urmând a fi stabilită ca maxim echivalentul a 150% din valoarea principalului în baza Contractului de 

Facilităţi de Credit și (ii) completării punctului 11 din hotărârea AGEA Societății nr. 1/24.11.2021, în 

sensul aprobării semnării de către Societate, în calitate de asociat unic al Play Promotion și al Interprest, 

a hotărârilor adunărilor generale ale asociaților din fiecare dintre Play Promotion și Interprest care vor 

aproba, printre altele: 

a) negocierea, semnarea, încheierea și ducerea la îndeplinire a, precum și a termenilor și condițiilor, 

Contractului de Facilități de Credit, in calitate de împrumutat sau, după caz, de garant; 

b) dacă va fi cazul, termenii și condițiile și contrasemnarea Ipotecilor pe Părțile Sociale HAI la care 

Play Promotion și Interprest sunt parte; 

c) negocierea, semnarea, încheierea și ducerea la îndeplinire a, precum și a termenilor și condițiilor, 

următoarelor contracte de ipotecă mobiliară și imobiliară prin care se constituie drepturi de 

garanție în favoarea Părților Finanțatoare și/sau Agentului de Garanție, în scopul garantării 

obligațiilor decurgând din Documentele de Finanțare (astfel cum acest termen urmează sa fie 

definit in Contractul de Facilități de Credit), pana la o suma maxima de până la 150% din valoarea 

principalului în baza Contractului de Facilități de Credit: 
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i. unul sau mai multe contracte de ipotecă mobiliară asupra universalității bunurilor mobile 

prezente si viitoare ale fiecăreia dintre Play Promotion și Interprest (inclusiv, fără a se 

limita la, conturi curente, creanțe comerciale, stocuri, echipamente (inclusiv 

echipamente viitoare care vor fi achiziționate din sumele de bani puse la dispoziție prin 

Contractul de Facilități de Credit), utilaje, mijloace de transport, drepturi din polițe de 

asigurare), acestea urmând să fie înțelese a fi incluse în noțiunea Ipotecile asupra 

Universalităților Subsidiarelor HAI, astfel cum a fost inițial definită în punctul 11 din 

hotărârea AGEA Societății nr. 1/24.11.2021; 

ii. unul sau mai multe contracte de ipotecă imobiliară prin care se constituie o ipotecă 

asupra tuturor bunurilor imobile, terenuri și clădiri, ale fiecăreia dintre Play Promotion și 

Interprest, împreună cu interdicțiile obișnuite pentru astfel de contracte de ipotecă, 

acestea urmând să fie înțelese a fi incluse în noțiunea Ipoteca asupra Imobilelor 

Subsidiarelor HAI, astfel cum a fost inițial definită în punctul 11 din hotărârea AGEA 

Societății nr. 1/24.11.2021; 

iii. cesiunea drepturilor din polițele de asigurare aferente tuturor bunurilor aduse în garanție 

prin contractele mai sus menționate, acestea urmând să fie înțelese a fi incluse în 

noțiunea Cesiunea Polițelor Subsidiarelor HAI, astfel cum a fost inițial definită în punctul 

11 din hotărârea AGEA Societății nr. 1/24.11.2021; 

d) negocierea, semnarea, încheierea și ducerea la îndeplinire a, precum și a termenilor și condițiilor, 

oricărui alt Document de Finanțare (astfel cum acest termen va fi definit in Contractul de Facilități 

de Credit) la care Play Promotion sau Interprest va fi parte, inclusiv orice certificat de conformitate, 

scrisoare de comision, document pentru acoperirea riscurilor (hedging), cerere de tragere si orice 

alt document care ar putea fi desemnat ca un Document de Finanțare de către Părțile Finanțatoare 

și Play Promotion sau, respectiv, Interprest; 

e) negocierea, semnarea, încheierea și ducerea la îndeplinire a, oricăror alte documente, notificări, 

certificate care urmează să fie emise sau semnate de către Play Promotion sau, respectiv, 

Interprest, si/sau reprezentanții acesteia în baza sau în legătura cu Documentele de Finanțare 

(incluzând documentele menționate la punctele a) – d) de mai sus), precum și îndeplinirea oricăror 

și tuturor celorlalte formalități care sunt necesare, recomandabile și oportune pentru a face ca 

aceste documente să fie pe deplin valabile, obligatorii și susceptibile de punere în executare silită; 

f) desemnarea unuia sau mai multor împuterniciți ai fiecăreia dintre Play Promotion și Interprest, 

individual si nu împreună, în numele și pe seama fiecăreia dintre aceste două societăți, să 

întreprindă orice măsuri legale și să ducă la îndeplinire orice acțiuni pentru negocierea și semnarea 

Documentelor HAI de către Play Promotion sau, respectiv, Interprest, precum și pentru 

participarea la adunările generale ale asociaților Play Promotion sau, respectiv, Interprest, și a 

semna hotărârile fiecăreia dintre acestea, dacă este cazul. Mandatul va avea același conținut și 

aceleași limite ca cel acordat în paragraful f) din punctul 11 din hotărârea AGEA Societății nr. 

1/24.11.2021 iar aceste persoane vor fi înțelese a fi incluse în noțiunea Împuterniciții HAI, astfel 

cum a fost inițial definită în punctul 11 din hotărârea AGEA Societății nr. 1/24.11.2021; 
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g) dacă va fi cazul, aprobarea semnării de către Play Promotion și, respectiv, Interprest, in calitate de 

asociat minoritar al altor Subsidiare HAI, a hotărârilor adunărilor generale ale asociaților din 

fiecare dintre Subsidiarele HAI respective, care vor aproba operațiuni similare cu cele descrise la 

punctele a) – g) din prezenta ordine de zi. 

10. Aprobarea sumei totale de până la 10.000.000 Euro ce urmează a fi utilizată de Societate pentru 

achiziționarea de ferme agricole (achiziții participații la capitalul social) până la finalul anului 2023, cu 

constituirea garanțiilor aferente (ipoteci imobiliare, mobiliare, fideiusiuni etc.) emise de Societate 

și/sau Subsidiarele HAI, ce urmează a fi negociate de acestea. 

11. Aprobarea accesării unor diverse forme de finanțare suplimentară de către Societate în valoarea 

maximă totală de 2.000.000 Euro, incluzând fără a se limita la contractarea de împrumuturi care 

urmează să fie puse la dispoziția Societății și, după caz, la dispoziția subsidiarelor Societății, după cum 

va fi agreat ulterior, de către diverși finanțatori/acționari ai Societății și împuternicirea Consiliului de 

Administrație pentru a stabili termenii și condițiile, negocia și semna contractele de 

finanțare/împrumut. 

12. Aprobarea sumei de 4.000.000 Euro ca limită maximă de finanțare ce poate fi accesată de către Play 

Promotion Grup S.R.L. (societate cu răspundere limitată, cu sediul social în Sat Călugăreni, Comuna 

Conţeşti, Strada Colentina nr. 60 O, C1, camera 1, Judetul Dâmboviţa, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J15/488/2012, având CUI 29157446), cu constituirea garanțiilor aferente (ipoteci 

imobiliare, mobiliare, fideiusiuni etc.). 

13. Aprobarea sumei de 1.500.000 Euro ca limită maximă de finanțare ce poate fi accesată de către 

Interprest Agrotex S.R.L. (societate cu răspundere limitată, cu sediul în Sat Călineşti, Comuna Călineşti, 

Tarla 120,Parcela 1, Județul Teleorman, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J34/328/2021, având 

CUI 44094457), cu constituirea garanțiilor aferente (ipoteci imobiliare, mobiliare, fideiusiuni etc.). 

14. Aprobarea modificării anumitor definiții din cadrul articolului 1.1. din Actul Constitutiv în scopul 

corelării prevederilor acestuia cu structura de administrare a Societății, prin (i) înlocuirea trimiterii la 

administratorul unic cu trimiterea la Consiliul de Administrație; și (ii) eliminarea definiției 

„ManagementCo”. Următoarele definiții se modifică/sunt introduse și vor avea următorul conținut: 

„Consiliul de Administrație înseamnă Consiliul de Administrație al Societății; 

Contractul de Administrare înseamnă contractul de administrare încheiat între Societate și membrii 

Consiliului de Administrație.” 

15. Aprobarea modificării articolului 2.5. din Actul Constitutiv în scopul corelării prevederilor acestuia cu 

structura de administrare a Societății, prin înlocuirea trimiterii la administratorul unic cu trimiterea la 

Consiliul de Administrație. Astfel, articolul 2.5. din Actul Constitutiv se va modifica și va avea următorul 

conținut: 

„2.5. Sediul social este situat în Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, România. 

Sediul social al Societății poate fi schimbat prin decizia Consiliului de Administrație, care este delegat 

să exercite atribuțiile AGEA privind schimbarea sediului social.” 

16. Aprobarea modificării articolului 4.2. din Actul Constitutiv în scopul corelării prevederilor acestuia cu 
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structura de administrare a Societății, prin înlocuirea trimiterii la administratorul unic cu trimiterea la 

Consiliul de Administrație. Astfel, articolul 4.2. din Actul Constitutiv se va modifica și va avea următorul 

conținut: 

„4.2. Capitalul social al Societății poate fi majorat în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 și ale 

prezentului Act Constitutiv, în baza hotărârii Adunării Generala Extraordinare a Acționarilor Societății și 

a deciziei Consiliului de Administrație conform secțiunii 5.3.” 

17. Aprobarea modificării articolului 4.5. din Actul Constitutiv în scopul corelării prevederilor acestuia cu 

structura de administrare a Societății, prin înlocuirea trimiterii la administratorul unic cu trimiterea la 

Consiliul de Administrație. Astfel, articolul 4.5. din Actul Constitutiv se va modifica și va avea următorul 

conținut: 

„4.5. Acțiunile din Clasa A – Clasa acțiunilor ordinare - sunt admise la tranzacționare în sistemul 

alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București SA („BVB”) – AeRO. Evidenta 

acțiunilor ordinare și a acționarilor Societății care dețin acțiuni ordinare este ținută în registrul 

acționarilor păstrat de Depozitarul Central SA. Acțiunile din Clasa B – Clasa acțiunilor preferențiale cu 

dividend prioritar fără drept de vot - nu vor fi listate pentru tranzacționare, iar evidența acestora va fi 

ținută în regie proprie de Societate, prin grija Consiliului de Administrație, conform prevederilor Legii 

31/1990. ” 

18. Aprobarea modificării articolului 5.7. din Actul Constitutiv în scopul corelării prevederilor acestuia cu 

structura de administrare a Societății, prin înlocuirea trimiterii la administratorul unic cu trimiterea la 

Consiliul de Administrație. Astfel, articolul 5.7. din Actul Constitutiv se va modifica și va avea următorul 

conținut: 

„5.7. Deținătorii de Acțiuni Preferențiale se vor reuni în cadrul unei adunări speciale a deținătorilor de 

Acțiuni Preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot. Adunările deținătorilor de Acțiuni 

Preferențiale vor putea discuta orice aspecte legate de Acțiunile Preferențiale și vor putea face 

propuneri Adunărilor Generale ale Acționarilor Societății privind aceste aspecte. Adunările deținătorilor 

de Acțiuni Preferențiale nu vor putea discuta si lua decizii cu privire la chestiunile ce sunt de competenta 

Adunărilor Generale (Ordinare sau Extraordinare) ale Acționarilor Societății sau de competența 

Consiliului de Administrație.” 

19. Aprobarea modificării articolului 6 din Actul Constitutiv în scopul corelării prevederilor acestuia cu 

structura de administrare a Societății, reglementării regulilor privind componența, funcționarea și 

organizarea Consiliului de Administrație. Astfel, articolul 6 din Actul Constitutiv se va modifica și va avea 

următorul conținut: 

„Articolul 6. Administrarea Societății 

6.1. Societatea este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație în 

conformitate cu legislația aplicabilă și cu prevederile prezentului Act Constitutiv. Consiliul de 

Administrație este format din cel puțin 5 membri numiți de AGOA pentru mandate de 4 ani, cu 

posibilitatea de a fi re-aleși pentru mandate subsecvente. 

6.2. Membrii Consiliului de Administrație sunt:  
[●](Actul constitutiv al Societății se va completa cu datele administratorului ales de AGOA și 
desemnat Președinte de Consiliul de Administrație); 
[●] (Actul constitutiv al Societății se va completa cu datele administratorului ales de AGOA) - 
membru; 
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[●] (Actul constitutiv al Societății se va completa cu datele administratorului ales de AGOA) - 
membru; 
[●] (Actul constitutiv al Societății se va completa cu datele administratorului ales de AGOA) - 
membru; 
[●] (Actul constitutiv al Societății se va completa cu datele administratorului ales de AGOA) – 
membru. 

6.3. Candidații pentru posturile de membru în Consiliul de Administrație pot fi propuși de către 

acționari sau de către alți membri ai Consiliului de Administrație în funcție. 

6.4. Societatea a încheiat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație un Contract de 

Management care prevede drepturile și obligațiile respectivului membru față de Societate și 

renumerația primită de respectivul membru și va menține o asigurare profesională adecvată care să 

acopere răspunderea membrilor Consiliului de Administrație. 

6.5. În cazul vacanței unui post de membru în Consiliul de Administrație, Consiliul de 

Administrație va alege un membru provizoriu până la întrunirea AGOA având pe ordinea de zi numirea 

unui membru al Consiliului de Administrație. 

6.6. Președintele Consiliului de Administrație este numit de membrii Consiliului de Administrație, 

cu majoritatea simplă a membrilor prezenți. 

6.7. Consiliul de Administrație este responsabil cu managementul Societății și, în acest scop, va 

întreprinde actele, faptele, acțiunile și procedurile necesare și utile pentru a îndeplini obiectul de 

activitate al Societății și pentru a dezvolta și extinde Proiectul, cu excepția acelor acte și acțiuni care 

intră în competența Adunării Generale potrivit Legii Aplicabile. Consiliul de Administrație își îndeplinește 

toate atribuțiile și își exercită toate puterile sub controlul și monitorizarea Adunării Generale. 

6.8. Consiliul de Administrație se va întruni în ședințe periodice, convocate de Președintele 

Consiliului de Administrație, o dată la fiecare 3 luni. Convocarea pentru ședințele periodice se trimite 

membrilor Consiliului de Administrație cu cel puțin cinci (5) zile înainte de data propusă pentru ședința 

periodică. 

6.9. Prin excepție, se pot convoca ședințe speciale ale Consiliului de Administrație fie de către 

Președintele Consiliului de Administrație, fie la cererea motivată a doi membri ai Consiliului de 

Administrație, în fiecare caz cu o convocare scrisă transmisă fiecărui membru al Consiliului de 

Administrație cu cel puțin cinci (5) zile înainte de data ședinței. 

6.10. Convocările pentru ședințele Consiliului de Administrație vor fi transmise în scris, prin curier, 

scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau poștă electronică și vor include ordinea de zi 

propusă cu materialele suport, locația ședinței și orice alta documentație suplimentară, după cum 

Președintele Consiliului de Administrație va considera necesar. 

6.11. Ședințele Consiliului de Administrație pot fi ținute în orice moment fără convocare dacă toți 

membrii Consiliului de Administrație sunt prezenți. 

6.12. Consiliul de Administrație poate tine ședințe inclusiv prin conferință telefonică sau video sau 

prin corespondență. Conținutul proceselor verbale întocmite în urma unei astfel de ședințe a Consiliului 

de Administrație prin conferință telefonică sau video se va confirma în scris de către toți membrii 

Consiliului de Administrație care participa la ședință. 

6.13. Consiliul de Administrație este legal întrunit dacă cel puțin  trei (3) dintre membrii Consiliului 

de Administrație sunt prezenți sau reprezentați, iar deciziile se pot lua cu votul afirmativ al cel puțin doi 

(2) membri ai Consiliului de Administrație prezenți sau reprezentați în ședință. 

6.14. Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați la ședințele Consiliului de 

Administrație prin alți membri ai Consiliului de Administrație mandatați printr-o procură specială. Un 

membru al Consiliului de Administrație poate reprezenta la ședințele Consiliului de Administrație numai 

un singur alt membru al Consiliului de Administrație. 
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6.15. Pentru fiecare ședință a Consiliului de Administrație se întocmește proces verbal de ședință, 

conținând numele participanților, ordinea de zi a ședinței, deliberările, deciziile luate, numărul voturilor 

exprimate și orice opinii separate. Procesele verbale se înregistrează în registrul ședințelor Consiliului de 

Administrație și se semnează de către Președintele Consiliului de Administrație sau de persoana care 

prezidează ședința și de cel puțin un alt membru al Consiliului de Administrație prezent la ședință și de 

către secretarul de ședință. 

6.16. Consiliul de Administrație are obligația de a aproba acțiunile enumerate mai jos. 

6.16.1.  conturile anuale, raportul anual de gestiune și propunerea de dividende; 

6.16.2.  planificarea anuală, în special elaborarea bugetului anual pentru fiecare exercițiu financiar 

ulterior; 

6.16.3.  stabilirea liniilor directoare pentru desfășurarea activității și dezvoltarea Societății; 

6.16.4.  stabilirea sistemului de contabilitate și de control financiar; 

6.16.5.  numirea si revocarea directorilor executivi ai Societății, stabilirea duratei mandatului lor și a 

nivelului remunerației acestora; 

6.16.6.  orice decizie de înființare sau lichidare a unităților secundare ale Societății, cum ar fi: 

sucursale, puncte de lucru, birouri de reprezentare sau orice astfel de entități fără personalitate 

juridică, precum și achiziția de participații în alte societăți, înființarea sau închiderea/lichidarea filialelor 

Societății sau a societăților în care Societatea deține participații și exercitarea voturilor în cadrul unor 

astfel de filiale sau societăți; 

6.16.7.  orice tranzacție, cum ar fi vânzarea sau cumpărarea de mijloace fixe, achiziționarea de 

servicii de la terți; 

6.16.8.  orice tip de finanțare; 

6.16.9.  angajarea, concedierea si remunerarea oricăror directori sau angajați; 

6.16.10.  deschiderea unei noi linii de business; 

6.16.11.  aprobarea organigramei; 

6.16.12.  orice decizie/acțiune/contract/angajament necesar pentru desfășurarea activității Societății 

în cel mai bun mod posibil; 

6.16.13.  gestionarea oricărui litigiu în care este implicată Societatea; 

6.16.14.  implementarea hotărârilor Adunărilor Generale; 

6.16.15.  să aprobe schimbarea sediului social al Societății. 

6.17. Pentru evitarea oricărui dubiu, Consiliul de Administrație nu are dreptul (i) să decidă 

încheierea, încetarea, întreruperea, neexercitarea drepturilor sau nerespectarea obligațiilor care decurg 

din vreun contract al Societății care are un impact mai mare de 20 (douăzeci)% din valoarea totală a 

activelor Societății la acea dată, sau (ii) să autorizeze orice acțiune sau omisiune de a face ceva care 

poate avea un impact pentru Societate mai mare de 20 (douăzeci)% din valoarea totala a activelor 

Societății la acea data, toate aceste decizii sau autorizări fiind atributul exclusiv al AGEA. 

6.18. Participarea Societății la adunările generale sau ședințele organelor de conducere (din care 

face parte) ale filialelor Societății se face pe baza deciziei Consiliului de Administrație. Cu excepția 

cazului în care AGA stabilește altfel, Președintele Consiliului de Administrație sau împuternicitul delegat 

de Consiliul de Administrație va avea, în baza deciziei Consiliului de Administrație, puterea de a 

reprezenta Societatea, cu drepturi depline de vot în adunările generale sau în orice alt organ de 

conducere (din care Societatea face parte) al filialelor Societății și de a semna în numele si pe seama 

Societății orice documente necesare, semnătura acestuia fiind opozabilă Societății. 

6.19.    Conducerea Societății poate fi delegată de către Consiliul de Administrație către membrii 

executivi ai Consiliului de Administrație sau către persoane din afara Consiliului de Administrație care 

vor fi Directorii Societății. Aceștia sunt numiți de Consiliul de Administrație pentru mandate de 4 ani, cu 

posibilitatea de a fi realeși pentru mandate subsecvente. 
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6.20. Directorii Societății sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii 

Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive 

rezervate de lege și de prezentul Act Constitutiv către AGA și către Consiliului de Administrație. 

6.21. Directorii Societății reprezintă separat, iar nu împreună, Societatea în raport cu terții și în 

justiție cu puteri depline. 

6.22.  Directorul Societății are dreptul de a subdelega parte din drepturile și competențele sale de 

administrare, inclusiv cele de reprezentare a Societății în fața altor persoane, indiferent dacă 

respectivele persoane sunt salariați ai Societății sau terțe persoane, după cum va considera util și 

oportun. 

6.23.  Prevederile prezentului Articol 6 se vor completa cu dispozițiile Legii 31/1990 și ale legislației 

pieței de capital, în măsura în care acestea din urmă nu contravin celor stipulate în prezentul Act 

Constitutiv. ” 
20. Aprobarea modificării articolului 7.2. din Actul Constitutiv în scopul corelării prevederilor acestuia cu 

structura de administrare a Societății, prin înlocuirea trimiterii la administratorul unic cu trimiterea la 

Consiliul de Administrație. Astfel, articolul 7.2. din Actul Constitutiv se va modifica și va avea următorul 

conținut: 

„7.2. AGOA are următoarele competențe principale: 

7.2.1. să asigure condițiile Consiliului de Administrație să gestioneze și să îndeplinească atribuțiile 

de conducere ale activității Societății; 

7.2.2. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale ale Societății, pe baza 

rapoartelor și propunerilor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorii Societății; 

7.2.3. să  stabilească politicile Societății și strategia generală de afaceri; 

7.2.4. să aprobe, să declare și să plătească orice dividend; 

7.2.5. să numească și să revoce membrii Consiliului de Administrație, să stabilească durata 

mandatelor acestora și nivelul remunerației; 

7.2.6. să numească și să revoce auditorul financiar și să stabilească termenii contractului de audit 

financiar; 

7.2.7. să aprobe bugetul anual de venituri și cheltuieli; 

7.2.8.  să decidă gajarea, închirierea sau închiderea unităților Societății.” 
21. Aprobarea modificării articolului 7.3. din Actul Constitutiv în scopul corelării prevederilor acestuia cu 

structura de administrare a Societății, prin eliminarea competenței AGEA prevăzută la punctul 7.3.10 

(de decizie cu privire la modificarea Contractului de Administrare). Astfel, articolul 7.3 din Actul 

Constitutiv se va modifica și va avea următorul conținut: 

„7.3. AGEA are următoarele competențe principale: 

7.3.1. să modifice forma juridică a Societății; 

7.3.2. să modifice obiectului principal de activitate al Societății; 

7.3.3. să modifice durata Societății; 

7.3.4. să decidă majorarea sau reducerea capitalului social sau modificarea valorii nominale a 

acțiunilor; 

7.3.5. să decidă emisiunea mai multor categorii de Acțiuni și conversia Acțiunilor dintr-o categorie în 

alta; 

7.3.6. să decidă asupra emiterii de obligațiuni, conversia unei categorii de obligațiuni într-o alta 

categorie sau în acțiuni; 

7.3.7. să decidă asupra oricărei modificări a Actului Constitutiv; 

7.3.8. să decidă asupra fuziunii sau divizării sau a unei operațiuni similare de reorganizare 

corporativa; 
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7.3.9. să decidă asupra oricărei tranzacții între Societate și un Afiliat al acționarilor Societății; 

7.3.10.  să numească evaluatorul desemnat pentru a stabili Valoarea Comercială a Societății; 

7.3.11.  să hotărască dizolvarea Societății; 

7.3.12. să decidă cu privire la vânzarea tuturor sau a unei părți semnificative a activelor Societății sau 

a unei părți a activității Societății; 

7.3.13. să efectueze orice schimbări substanțiale privind natura sau organizarea business-ului Societății sau 

privind   întreruperea ori încetarea funcționarii Societății în totalitate sau în parte; 

7.3.14. să decidă listarea Societății; 

7.3.15. să numească Advisory Board.” 

22. Aprobarea modificării articolului 7.7. din Actul Constitutiv în scopul corelării prevederilor acestuia cu 

structura de administrare a Societății, prin eliminarea sintagmei care face referire la atribuția AGEA de 

a decide cu privire la încetarea și modificarea Contractului de Management. Astfel, articolul 7.7. din 

Actul Constitutiv se va modifica și va avea următorul conținut: 

„7.7. În ceea ce privește AGEA, aceasta va decide cu privire la modificarea obiectului principal de 

activitate, reducerea sau majorarea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea 

sau dizolvarea Societății în baza votului favorabil al Acționarilor reprezentând cel puțin 30 (treizeci)% 

din drepturile de vot asupra Societății, dar în toate cazurile nu mai puțin două treimi din drepturile de 

vot deținute de Acționarii prezenți sau reprezentați în cadrul acelei ședințe.” 

23. Aprobarea modificării articolului 8.5. din Actul Constitutiv în scopul corelării prevederilor acestuia cu 

structura de administrare a Societății, prin înlocuirea trimiterii la administratorul unic cu trimiterea la 

Consiliul de Administrație. Astfel, articolul 8.5. din Actul Constitutiv se va modifica și va avea următorul 

conținut: 

8.5. „Advisory Board are următoarele funcții: (i) analizează informațiile, documentele, rapoartele 

legate de afacerile și operațiunile Societății, emise de Consiliul de Administrație, de Adunarea Generală 

sau de auditorul Societății; (ii) monitorizează realizarea planului de afaceri al Societății. În  plus, 

Advisory Board are posibilitatea de a solicita participarea la ședințele de lucru ale Consiliului de 

Administrație, o dată pe semestru. ” 

24. Aprobarea modificării articolului 8.6. din Actul Constitutiv în scopul corelării prevederilor acestuia cu 

structura de administrare a Societății, prin înlocuirea trimiterii la administratorul unic cu trimiterea la 

Consiliul de Administrație. Astfel, articolul 8.6. din Actul Constitutiv se va modifica și va avea următorul 

conținut: 

8.6. „Atunci când participă la sesiunile de lucru ale Consiliului de Administrație, Advisory Board 

poate adresa întrebări rezonabile și pertinente și poate solicita clarificări, iar Consiliului de 

Administrație va răspunde unor astfel de întrebări sau solicitări de clarificare sub rezerva 

confidențialității și a restricțiilor de dezvăluire a informațiilor sensibile.” 

25. Aprobarea completării Actului Constitutiv al Societății cu un nou articol 13 - Declararea, identificarea 

beneficiarilor reali ai Societății și a modalității în care se exercită controlul asupra Societății,  care va 

avea următorul conținut, iar actualul articol 13 – Dispoziții finale va fi renumerotat ca articolul 14: 

„Articolul 13 - Declararea, identificarea beneficiarilor reali ai Societății și a modalității în care se 

exercită controlul asupra Societății 
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13.1. În conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și 

finanțării terorismului („Legea 129/2019”), ale normelor privind punerea în aplicare a prevederilor Legii 

nr. 129/2019, având în vedere că nici un acționar al Societății nu deține mai mult de 25% din capitalul 

social sau din drepturile de vot sau drepturi de vot echivalente ale Societății și nu pot fi identificate alte 

mijloace de control ale Societății, beneficiarii reali ai Societății vor fi declarate persoanele care ocupă o 

funcție de conducere de rang superior în cadrul Societății. 

13.2. În înțelesul noțiunii de funcție de conducere de rang superior, în cazul Societății, vor fi încadrați membrii 

Consiliului de Administrație desemnați de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății. În 

ipoteza în care Consiliul de Administrație al Societății va delega atribuțiile de conducere către Directori, 

vor fi incluse în noțiunea de funcție de conducere de rang superior și persoanele desemnate în calitate 

de Directori ai Societății cu competențe delegate de la Consiliul de Administrație.  

13.3. Prin urmare, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct. 1 din Legea 129/2019, beneficiarii reali ai 

Societății vor fi persoanele care asigură conducerea de rang superior a Societății prin controlul operațional 

și decizional în cadrul Societății, exercitând controlul asupra acesteia prin alte mijloace, în mod indirect, 

respectiv membrii Consiliului de Administrație și Directorii cu competențe delegate de la Consiliul de 

Administrație, după cum urmează: 

1. Membrii Consiliului de Administrație al Societății identificați la articolul 6.2. din Actul Constitutiv; și 

2. [●],( Actul constitutiv al Societății se va completa cu datele Directorului General Desemnat) – în calitate 

de Director General.” 

 

26. Aprobarea datei de 06.01.2023 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor cu privire la 

care își va produce efecte hotărârile adoptate de AGEA, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea 

nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. 

27. Aprobarea datei de 05.01.2023 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din 

Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de 

Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

28. Împuternicirea oricărui membru al Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor 

formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA și semnării tuturor 

documentelor necesare (inclusiv a Termenilor Principali și a Actului Constitutiv actualizat) în relațiile cu 

Oficiul Registrului Comerțului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, 

Bursa de Valori București, și cu orice alte instituții, cu posibilitatea de subdelegare a acestor atribuții 

către una sau mai multe persoane după cum va considera de cuviință. 

II. Ordinea de zi pentru AGOA este următoarea: 

1. Aprobarea încetării (voluntare) a mandatului în curs al Administratorului Unic, care ar fi urmat să expire 

la data de 30 mai 2024, începând cu data adoptării hotărârii AGOA, sub rezerva aprobării punctului 1 de 

pe ordinea de zi AGEA. 

2. Aprobarea alegerii membrilor Consiliului de Administrație, dintre candidații propuși de acționarii 

Societății, pentru un mandat de patru (4) ani, începând cu data hotărârii AGOA, sub rezerva aprobării 

punctelor1 și 2 de pe ordinea de zi AGEA.  
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3. Aprobarea termenilor principali ai contractelor de mandat în forma prezentată AGOA care vor fi încheiate 

între Societate și membrii Consiliului de Administrație și împuternicirea Președintelui Consiliului de 

Administrație, care va fi ales în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, de a negocia și semna 

contractele de mandat cu respectarea termenilor principali. Contractul de mandat care va fi încheiat între 

Societate și Președintele Consiliului de Administrație va putea fi semnat de oricare alt membru al 

Consiliului de Administrație. 

4. Aprobarea nivelului remunerației fixe a membrilor Consiliului de Administrație pentru mandatele începute 

cu data AGOA, respectiv suma de 5.000 RON pe lună (sumă netă) plătibilă fiecărui membru al Consiliului 

de Administrație în RON, la care se poate adăuga orice fel de remunerație variabilă (inclusiv rezultată în 

urma implementării programelor de tip „stock option plan” aprobate la nivelul Societății). 

5. Aprobarea politicii de remunerare actualizate a Societății, în forma prezentată AGOA. 

6. Aprobarea adoptării unui program de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”) către membrii 

Consiliului de Administrație, respectiv către anumiți directori și angajați cheie ai Societății sau ai 

subsidiarelor acesteia, în forma prezentată AGOA („Planul”). 

7. Aprobarea implementării Planului cu privire la exercițiul financiar care se va încheia la 31 decembrie 2022, 

în termenii și condițiile stabilite în cadrul acestuia și în cadrul materialelor prezentate AGOA, sub rezerva 

adoptării punctului 6 de pe ordinea de zi AGOA. 

8. Aprobarea termenilor principali ai contractului de mandat, în forma prezentată AGOA, care va fi încheiat 

între Societate și directorul general care va fi numit la nivelul Societății, în conformitate cu prevederile 

Actului Constitutiv, și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație care va fi ales în 

conformitate cu prevederile Actului Constitutiv de a negocia și semna acest contract cu respectarea 

termenilor principali. 

9. Aprobarea datei de 06.01.2023 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor cu privire la care 

își va produce efecte hotărârile adoptate de AGOA, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea 

24/2017. 

10. Aprobarea datei de 05.01.2023 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din 

Regulamentul 5/2018. 

11. Aprobarea împuternicirii oricărui membru al Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor 

formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGOA și semnării tuturor 

documentelor necesare (inclusiv a oricăror documente în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului de pe 

lângă Tribunalul București, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori 

București, și cu orice alte instituții), cu posibilitatea de subdelegare a acestor atribuții către una sau mai 

multe persoane după cum va considera de cuviință. 

 

PRECIZĂRI PRIVIND ȘEDINȚELE AGEA ȘI AGOA 

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social 

are/au dreptul în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv până la data de 28.11.2022. 

(a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunărilor Generale, cu condiția ca fiecare punct propus să fie 

însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunările Generale; 



„ 
 
 
 
 

Holde Agri Invest S.A. 
Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730 

Sediu: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București 
Capital social subscris vărsat: 97.977.589 RON 

www.holde.eu | contact@holde.eu 

(b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunărilor 

Generale. 

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunărilor Generale, însoțite de o copie 

a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de 

identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, 

buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal), cât și de o justificare sau un proiect de 

hotărâre propus spre aprobare de către Adunările Generale, pot fi transmise după cum urmează: 

(i) prin depunere la registratura Societății sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către 

registratura Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA 

GENERALĂ EXTRAORDINARĂ SAU/ȘI ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 15/16.12.2022”, sau 

(ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura 

electronică, la adresa de e-mail: investors@holde.eu, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA 

GENERALĂ EXTRAORDINARĂ SAU/ȘI ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 15/16.12.2022”. 

Dacă va fi cazul, Societatea va publica ordinea de zi actualizată înainte de data de referință a AGOA/AGEA 

(i.e. 06.12.2022). 

Acționarii își pot exercita drepturile de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor 

Generale, doar însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, 

buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate 

juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal). Întrebările în scris pot fi 

transmise, dacă e cazul, până la data de 02.12.2022, ora 17:00, după cum urmează: 

(i) prin depunere la registratura Societății sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către 

registratura Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA 

GENERALĂ EXTRAORDINARĂ SAU/ȘI ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 15/16.12.2022”, sau 

(ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura 

electronică, la adresa de e-mail: investors@holde.eu, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA 

GENERALĂ EXTRAORDINARĂ SAU/ȘI ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 15/16.12.2022”. 

Societatea va publica răspunsurile la întrebările adresate în condițiile prezentului convocator pe pagina 

de internet a societății - https://holde.eu/. 

(2) Acționarii Societății pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al 

Consiliului de Administrație. În acest sens, vor specifica, în propunere, informații despre numele, 

localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse, însoțite de: 

(i) o copie a actului de identitate valid al acționarului Societății (în cazul persoanelor fizice, carte de 

identitate, pașaport, permis de ședere, respectiv în cazul persoanelor juridice, carte de identitate, 

pașaport, permis de ședere al reprezentantului legal); 

(ii) curriculum vitae al persoanei propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație;  

mailto:investors@holde.eu
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(iii) în cazul propunerii unui candidat pentru poziția de membru independent, o copie a declarației pe 

propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate (model 

indicativ disponibil în cadrul materialelor informative); și 

(iv) copii ale formularului de consimțământ și notei de informare pentru colectarea și prelucrarea 

datelor cu caracter personal, completate și semnate de candidat (model indicativ disponibil în cadrul 

materialelor informative). 

Acționarii Societății vor putea depune propunerile privind membrii Consiliului de Administrație 

(însoțite de documentele care dovedesc identitatea acționarului/candidatului), transmițând în acest 

sens o solicitare scrisă până cel târziu la data de 28.11.2022 ora 17.00: 

- prin depunere la registratura Societății sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către 

registratura Societății de la sediul social al Societății (i.e. Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 

4, București, România), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PROPUNERE DE 

CANDIDATURI PENTRU POZIȚIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE”, sau 

- prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind 

semnătura electronică, la adresa de e-mail: investors@holde.eu, menționând la subiect: 

„PROPUNERE DE CANDIDATURI PENTRU POZIȚIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE”. 

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale 

persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație va fi actualizată zilnic 

până la data de 28.11.2022, ora 18:00 și va fi publicată pe pagina web a Societății, secțiunea 

destinată relației cu investitorii (- https://holde.eu/.). 

(3) Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în cadrul 

Adunărilor Generale: 

(a) personal; 

(b) prin reprezentant legal sau reprezentant desemnat căruia i s-a acordat o împuternicire specială sau o 

împuternicire generală. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare 

într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu 

precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. 

Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar 

definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare 

și operațiuni de piață, sau unui avocat. Formularul de împuternicire specială va fi publicat pe website-ul 

(https://holde.eu/) Societății împreună cu materialele supuse dezbaterii și celelalte documente 

prevăzute în art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF. Împuternicirile speciale, în limba română sau 

engleză, vor fi transmise Societății, în original, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al 

acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul 

persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport a 

reprezentantului legal), după cum urmează: 

(i) pentru AGOA, nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGOA: 

- prin depunere la registratura Societății sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către 

registratura Societății de la sediul social al Societății (i.e. Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, 
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București, România), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA 

GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 15/16.12.2022”, sau 

- prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura 

electronică, la adresa de e-mail: investors@holde.eu, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA 

GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 15/16.12.2022”. 

(ii) pentru AGEA, nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGEA: 

- prin depunere la registratura Societății sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către 

registratura Societății de la sediul social al Societății (i.e. Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, 

București, România), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA 

GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 15/16.12.2022”, sau 

- prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura 

electronică, la adresa de e-mail: investors@holde.eu, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA 

GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 15/16.12.2022”. 

Un acționar poate desemna prin procură unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure 

reprezentarea în Adunările Generale, în cazul în care mandatarul desemnat prin împuternicire este în 

imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți 

reprezentanți supleanți se va specifica ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. 

(c) prin corespondență, utilizându-se buletinul de vot prin corespondență disponibil pe website-ul Societății 

(https://holde.eu/). Buletinele de vot prin corespondență în limba română sau engleză, completate și 

semnate, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, 

buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate 

juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal) vor fi transmise Societății, în 

original, după cum urmează: 

(i) pentru AGOA, nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGOA: 

- prin depunere la registratura Societății sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către 

registratura Societății de la sediul social (i.e. Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, 

România), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „VOT PRIN CORESPONDENȚĂ 

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 15/16.12.2022, iar în cazul 

buletinelor de vot prin corespondență pentru vot secret, buletine de vot prin corespondență vor fi 

introduse într-un plic separat pe care se va menționa „VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 15/16.12.2022”, sau 

- prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura 

electronică, la adresa de e-mail: investors@holde.eu, menționând la subiect: “VOT PRIN 

CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 15/16.12.2022”, 

în cazul buletinelor de vot prin corespondență pentru vot secret, buletinele de vot prin corespondență 

vor fi transmise într-un e-mail separat menționând la subiect “VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA 
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PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15/16.12.2022”. 

(ii) pentru AGEA, nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGEA: 

- prin depunere la registratura Societății sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către 

registratura Societății de la sediul social (i.e. Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, 

România), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU 

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 15/16.12.2022”, sau 

- prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura 

electronică, la adresa de e-mail: investors@holde.eu, menționând la subiect: „VOT PRIN 

CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 

15/16.12.2022”. 

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și termenul stipulate în prezentul 

convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta și vot precum și la 

numărătoarea voturilor în Adunările Generale. 

(d) Prin vot online. Astfel, se vor utiliza mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 

5/2018 al A.S.F. privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prin accesarea linkului 

https://hai.evote.ro/login de pe orice dispozitiv conectat la internet. 

Pentru identificare si acces online la Adunările Generale, acționarii pun la dispoziție următoarele 

informații: 

(i) Persoanele fizice: 

- Nume Prenume; 

- Cod Numeric Personal (CNP); 

- Adresa email; 

- Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere);* 

- Număr telefon (opțional). 

(ii) Persoanele juridice: 

- Denumire persoană juridică; 

- Cod unic de înregistrare (CUI); 
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- Nume Prenume reprezentant legal; 

- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal; 

- Adresa email; 

- Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere); 

- Copie certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către 

o autoritate competenta din statul in care acționarul persoană juridica este înmatriculat în mod legal, 

prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de 

reprezentant legal al acționarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data de 

referință * 

- Număr telefon (opțional). 

Documentele prezentate într-o alta limba decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un 

traducător autorizat in limbile romana/engleza. 

Copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile 

dedicate. 

*Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png. Acționarii se pot 

conecta și vota online ori de câte ori doresc începând cu data de referință, 06.12.2022, și pâna la 

momentul închiderii rundei de vot anunțat de către președintele de ședință in timpul fiecăreia dintre 

ședințele adunării generale a acționarilor. 

Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor fizice dă acces la Adunările Generale ale 

Societății în situația în care respectiva persoana fizica este acționar la datele de referință aferente. 

Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale da acces  

la Adunările Generale ale Societății după probarea de fiecare data a validității reprezentatului legal, 

respectiv al persoanei împuternicite. 

În situația în care în urma procesului de identificare apar neconcordanțe între datele oferite de acționar 

și cele din Registrul acționarilor la data de referință acționarul va fi înștiințat și va fi îndrumat să 

contacteze Departamentul relații cu acționarii la adresa investors@holde.eu sau numărul de telefon 40 

31 860 21 01. 

(4) Desfășurarea Adunărilor Generale, exercitarea votului prin reprezentant sau prin corespondență, dreptul 

de informare al acționarilor și formularea unor cereri de completare a ordinii de zi se va face cu 

respectarea Legii 31/1990, Legii 24/2017 și a Regulamentului ASF nr. 5/2018. 

(5) Au dreptul de a participa și de a vota la AGEA și AGOA doar acționarii înscriși în registrul acționarilor 

Societății ținut de Depozitarul Central, la data de referință 06.12.2022. 
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(6) La data AGEA/AGOA, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, acționarii - persoane fizice, în cazul 

în care participă personal la AGEA/AGOA și acționarii - persoane juridice/entități fără personalitate 

juridică, în cazul în care participă prin reprezentantul lor legal și mandatarii trebuie să prezinte originalul 

buletinului/cărții de identitate/pașaportului pentru verificarea identității de către reprezentanții 

responsabili cu organizarea ședinței AGEA/AGOA din partea Societății. 

(7) Toate documentele privind ordinea de zi prevăzute de lege vor fi puse la dispoziția acționarilor începând 

cu data de 11.11.2022, de luni până vineri, între orele 09-17 la sediul social al Societății din Intr. Nestorei 

nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, România. Aceste documente vor fi disponibile și pe pagina de 

internet a Societății - https://holde.eu/. 

(8) Acționarii vor putea solicita în scris copii ale documentelor prevăzute la pct. 7 de mai sus, prin e-mail sau 

prin curier la adresa sediul social al Societății, în acest ultim caz plătind costurile aferente. De asemenea, 

solicitările vor indica adresa poștală, adresa de e-mail sau nr. de fax unde acționarul solicitant dorește să 

primească copii după documentele respective. 

(9) Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora 

și vor fi însoțite de documente care să ateste identitatea acționarilor și acolo unde este cazul, calitatea 

de reprezentant a semnatarilor. 

(10) Toate solicitările și orice alte informații suplimentare cu privire la convocarea și desfășurarea AGEA/AGOA 

vor fi transmise, respectiv obținute la sediul Societății, prin telefon - + 40 31 860 21 01 sau prin e-mail - 

investors@holde.eu. 

București, 10.11.2022 
 

Administratorul Unic, 

HOLDE AGRI MANAGEMENT S.R.L. 

 

__________________________________ 

Dl. Iulian-Florentin Cîrciumaru 

Reprezentant permanent 
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