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RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006) 
Data raportului: 08.08.2017 
Denumirea emitentului: NAPOCHIM S.A. 
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj  
Tel/fax: 0264-532.015 / 532.176 
Nr. şi data înregistrării la ORC: J12/118/1991 
C.I.F. RO199931 
Capital social subscris şi vărsat: 2.860.038,1 lei 
Sistemul alternativ de tranzacţionare pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de NAPOCHIM 
S.A. este sistemul alternativ de tranzacţionare administrat de BVB - ATS. 
  
Eveniment important de raportat: 
 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii NAPOCHIM S.A., cu sediul în Mun. Cluj-
Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/118/1991, având 
C.U.I. 199931 şi un capital social în valoare de 2.860.038,10 lei, reprezentând 28.600.381 acţiuni, 
convocată în baza dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 R şi a Actului constitutiv al societăţii, întrunită legal şi 
statutar în data de 08.08.2017, la prima convocare, la sediul societăţii, cu o prezenţă a acţionarilor de 
76,96993 % din capitalul social al societăţii şi 78,99668 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui 
număr de 22.013.691 acţiuni, HOTĂRĂŞTE: 
1. Se aprobă contractarea unui împrumut de 10.000.000 lei, de la societatea NAPOCHIM IMOBILIARE 
S.A. 
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 22.013.691, reprezentând 76,96993 % din capitalul 
social, aferente unui număr de 22.013.691 acţiuni, din care pentru 22.013.691 şi împotrivă 0. 
Abţineri 0. 
2. Se aprobă mandatarea dlui. Bolba August Remus – Director General al societăţii, să negocieze orice 
clauză contractuală şi să semneze, în numele şi pe seama societăţii NAPOCHIM S.A., contractul aprobat 
la punctul 1 de pe prezenta ordine de zi. Mandatarul va  putea să delege puterile acordate conform celor de 
mai sus oricărei persoane, după cum consideră necesar. 
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 22.013.691, reprezentând 76,96993 % din capitalul 
social, aferente unui număr de 22.013.691 acţiuni, din care pentru 22.013.691 şi împotrivă 0. 
Abţineri 0. 
3. Se aprobă contractarea unuia sau mai multor credite bancare de la orice instituţie bancară aflată pe 
teritoriul României, în valoare de maxim 5.000.000 lei, având ca destinaţie: 
- refinanţare credite bancare aflate în sold; 
- refinanţare împrumuturi acţionari; 
- achiziţii investiţii constând în utilaje şi echipamente tehnologice; 
- capital de lucru pentru activitatea curentă; 
- plafon de scontare facturi, cecuri şi bilete la ordin.  
Se aprobă garantarea acestui/acestor credit/e cu garanţii reale imobiliare şi/sau mobiliare, precum şi cu 
alte tipuri de garanţii, după caz. În cazul în care banca creditoare va solicita, sau dacă interesele societăţii 
NAPOCHIM S.A. vor impune, creditul va putea fi garantat şi cu alte bunuri mobile şi/sau imobile, 
aparţinând unor terţe persoane fizice şi/sau juridice. Se aprobă asigurarea bunurilor care vor constitui 
garanţia creditelor şi cesionarea asigurării către banca creditoare. 
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 22.013.691, reprezentând 76,96993 % din capitalul 
social, aferente unui număr de 22.013.691 acţiuni, din care pentru 22.013.691 şi împotrivă 0. 
Abţineri 0. 
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4. Se aprobă mandatarea dlui. Bolba August Remus – Director General al societăţii, să negocieze orice 
clauză contractuală şi să semneze, în numele şi pe seama societăţii NAPOCHIM S.A., contractele 
aprobate la punctul 3 de pe prezenta ordine de zi, precum şi orice alte documente sau instrumente care 
sunt accesorii, aflate în legătură cu sau la care se face referire în contractele de credit şi/sau de garanţie. 
Termenele de rambursare, garanţiile efective, restructurarea/rescadenţarea creditelor acordate şi orice alte 
clauze referitoare credit/credite şi garanţii, se vor stabili în funcţie de necesităţi, de către persoana 
mandatată. Mandatarul va putea să delege puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane, 
după cum consideră necesar. 
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 22.013.691, reprezentând 76,96993 % din capitalul 
social, aferente unui număr de 22.013.691 acţiuni, din care pentru 22.013.691 şi împotrivă 0. 
Abţineri 0. 
5. Se aprobă deschiderea de conturi curente ale societăţii (în lei şi în valută) la orice instituţie bancară 
aflată pe teritoriul României. 
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 22.013.691, reprezentând 76,96993 % din capitalul 
social, aferente unui număr de 22.013.691 acţiuni, din care pentru 22.013.691 şi împotrivă 0. 
Abţineri 0. 
6. Se aprobă mandatarea dlui. Bolba August Remus – Director General al societăţii, să reprezinte 
societatea, să semneze în numele şi pentru societate, pentru îndeplinirea formalităţilor necesare la 
deschiderea de conturi curente. 
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 22.013.691, reprezentând 76,96993 % din capitalul 
social, aferente unui număr de 22.013.691 acţiuni, din care pentru 22.013.691 şi împotrivă 0. 
Abţineri 0. 
7. Se aprobă data de 29.08.2017 ca dată de înregistrare şi data de 28.08.2017 ca ex date. 
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 22.013.691, reprezentând 76,96993 % din capitalul 
social, aferente unui număr de 22.013.691 acţiuni, din care pentru 22.013.691 şi împotrivă 0. 
Abţineri 0. 
8. Se aprobă mandatarea dlui. Pitic Mihai Dan – Preşedinte al Consiliului de Administraţie, să semneze în 
numele şi pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGEA adoptată. 
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 22.013.691, reprezentând 76,96993 % din capitalul 
social, aferente unui număr de 22.013.691 acţiuni, din care pentru 22.013.691 şi împotrivă 0. 
Abţineri 0. 
9. Se aprobă mandatarea dnei. Taliha Laura-Bianca, identificată prin C.I. seria KX nr. 906176, să 
îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGEA adoptată la ORC Cluj şi publicarea 
acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a şi să obţină documentele aferente eliberate de 
ORC.  
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 22.013.691, reprezentând 76,96993 % din capitalul 
social, aferente unui număr de 22.013.691 acţiuni, din care pentru 22.013.691 şi împotrivă 0. 
Abţineri 0. 
 
 

Președinte Consiliul de Administrație, 
Pitic Mihai Dan 


