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Nr. 2842 / 06.09.2021 

 

Către: 

• A.S.F. 

• B.V.B. 

Raport curent conform –Regulamentul nr.5/ 2018, art. 223 

Data raportului – 06.09.2021 

Denumirea entității emitente – MARTENS S.A. 

Sediul social – Str. Grigore Ventura Nr.1, Mun. Galați, Jud. Galați 

Număr de telefon – 0740 956 074 

Cod unic de înregistrare – 1627270 

Număr de ordine în Registrul Comerțului – J17/133/1991 

Capital social subscris și vărsat – 2.331.335 RON 

Sistem Alternativ de Tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – AeRO 

administrat de BVB. 

Eveniment important de raportat: 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MARTENS S.A., înregistrată la O.R.C. sub nr. 

J17/133/1991, având C.U.I. 1627270, cu sediul social în Galați, Str. Grigore Ventura Nr. 1, convocată 

și întrunită în mod statutar la prima convocare în data de 03.09.2021, la care au participat acționari 

reprezentând 75,41 % din capitalul social, cu un număr de 703.211 acțiuni și cu tot atâtea voturi 

exprimate hotărăște: 

 

HOTĂRÂREA Nr. 1 AGOA 

1. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de administrație privind împrumuturile acordate 

de acționarul majoritar și tranzacțiile dintre părțile afiliate cu referire expresă la: fisele conturilor in 

care sunt înregistrate sumele împrumutate de companie, cu indicarea datei de începere a 

împrumutului ; sfera împrumutului și modul de rambursare, până la data de 31.12.2020; contractele 

pe baza cărora au fost acordate aceste sume, note de fundamentare întocmite de companie în 
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vederea contractării împrumutului; persoana / persoanele care au aprobat contractarea 

împrumuturilor în numele Martens S.A. 

Voturi valabil exprimate: 703.211, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la 

ședință. 

Voturi exprimate: pentru – 631.008, împotriva – 72.203, abțineri – 0 

Voturile exprimate ”PENTRU”, reprezintă 89,73 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. 

APROBAT 

-------------------------------------------------------------------- 

2. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație din care va rezulta întocmirea de 

către companie a „dosarului pretului de transfer” pentru anii in care au fost înregistrate tranzacțiile 

între părțile afiliate, având ca anexă copia rapoartelor întocmite de auditorul financiar pe tema 

tranzacțiilor companiei cu părțile afiliate 

Voturi valabil exprimate: 703.211, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la 

ședință. 

Voturi exprimate: pentru – 631.008, împotriva – 72.203, abțineri – 0 

Voturile exprimate ”PENTRU”, reprezintă 89,73 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. 

APROBAT 

-------------------------------------------------------------------- 

3. Prezentarea și aprobarea Notei de fundamentare a programului de activitate și a bugetului de 

venituri și cheltuieli pentru perioada 2021-2023, care a condus la estimarea EBITDA: 2021 = 0 2022 = 

0, 2023 = pozitiv 

Voturi valabil exprimate: 703.211, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la 

ședință. 

Voturi exprimate: pentru – 631.008, împotriva – 72.203, abțineri – 0 

Voturile exprimate ”PENTRU”, reprezintă 89,73 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. 

APROBAT 

-------------------------------------------------------------------- 

4. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind: Impactul contractării 

împrumutului de 5 milioane de lei asupra cheltuielilor companiei; Analiza riscurilor privind 

consecințele executării garanțiilor mobile și clădiri din patrimoniul companiei aferente contractului 
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de garanție. Influența reevaluării activelor corporale asupra valorii capitalurilor proprii și asupra 

activelor corporale la 31.12.2020, având în vedere că ultima reevaluare a avut loc la 31.12.2012 

Voturi valabil exprimate: 703.211, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la 

ședință. 

Voturi exprimate: pentru – 631.008, împotriva – 72.203, abțineri – 0 

Voturile exprimate ”PENTRU”, reprezintă 89,73 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. 

APROBAT 

-------------------------------------------------------------------- 

5. Prezentarea și aprobarea Politicii de Remunerare a conducătorilor societății întocmită de Consiliul 

de Administrație. 

Voturi valabil exprimate: 703.211, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la 

ședință. 

Voturi exprimate: pentru – 631.008, împotriva – 72.203, abțineri – 0 

Voturile exprimate ”PENTRU”, reprezintă 89,73 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. 

APROBAT 

-------------------------------------------------------------------- 

6. Împuternicirea Președintelui de ședință, a secretarului de ședință și a secretarului tehnic pentru 

semnarea împreună a hotărârii A.G.O.A. și pentru a îndeplini individual și nu împreună, orice act sau 

formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului 

Galați, precum și pentru publicarea hotărârii A.G.O.A. conform legii, pentru îndeplinirea formalităților 

în fața Oficiului Registrului Comerțului Galați, oricăruia dintre aceștia fiindu-le recunoscut dreptul de 

a desemna un avocat pentru îndeplinirea acestor formalități. 

Voturi valabil exprimate: 703.211, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la 

ședință. 

Voturi exprimate: pentru – 631.008, împotriva – 72.203, abțineri – 0 

Voturile exprimate ”PENTRU”, reprezintă 89,73 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. 

APROBAT 

-------------------------------------------------------------------- 

7. Stabilirea datei de 24.09.2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra 

cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A., în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din 
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Legea nr. 24/2017 și aprobarea datei de 23.09.2021 ca dată ex date, calculată în conformitate cu 

prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018. 

Voturi valabil exprimate: 703.211, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la 

ședință. 

Voturi exprimate: pentru – 631.008, împotriva – 72.203, abțineri – 0 

Voturile exprimate ”PENTRU”, reprezintă 89,73 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. 

APROBAT 

-------------------------------------------------------------------- 

Director General, 

Stoleriu Florin-Cătălin 

 

 

 

 

 

 


