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A.S.F.

B.V.B.

Raport curent conform -Regulamentul nr.5/ 2OL8, arT.223
Data raportului - 3L.O3.2O2L
Denumirea ent¡tät¡¡ emitente - MARTENS S.A.

Sediulsoc¡al- Str. Grigore Ventura Nr.1, Mun. Gala!i, Jud. Galali
Numär de telefon - 0236/47 23 80
Cod unic de înregistrare -'J,62727O
Numãr de ordine în Registrul Comerlului - JL7h33/L99L
Capital social subscris çi värsat - 2.331.335 RON
Sistem Alternativ de Tranzaclionare pe care se tranzactioneazã valorile mobiliare emise
administrat de BVB.
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Eveniment important de raportat:

Adunarea Generalä Extraordinarä a Aclionarilor MARTENS S.4., înregistratä la O.R.C. sub nr.
J77h33/7991, având C.U.l.162727O, cu sediul socialîn Gala!i, Str. Grigore Ventura Nr. L, convocatä
çi întrunitã în mod statutar la prima convocare în data de 30.03.2021, la care au participat aclionari
reprezentând 85,10 % din capitalul social, cu un numär de 793.581 acliuni gi cu tot atâtea voturi
exprimate hotärãgte:
HOTÄRÂREA NT.

l

AGEA

1. Prezentarea, dezbaterea gi aprobarea Raportului privind incidenfa art. ].532a din Legea Nr. 31/1990,

raport elaborat de Consiliul de Administralie, respectiv auditorul financiar al Societäçii, asupra
situaliei economico-financiare a societä!ii, în conditriile în care, în conformitate cu situaliile financiare
auditate aferente exercifiului financiar 2019, activul net al societätii, determinat ca diferen!ä între
totalul activelor çi totalul datoriilor acesteia, este mai pulin de jumätate din valoarea capitalului social
subscris.

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintã 79,5Lyo din totalul drepturilor de vot prezente la gedin!ä
APROBAT
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2. Aprobarea continuärii activitãlii MARTENS S.A.

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintã 9O,9O% din totalul drepturilor de vot prezente la çedin!ä
APROBAT

3. Aprobareaîn conformitate cu prevederile art. L532adin Legea nr.37/7990 a majoräriicapitalului

social al soc¡etäTiiîn vederea reconstituirii activului net la valorile stabilite prin lege.

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintã 79,51,% din totalul drepturilor de vot prezente la sedin!ä
APROBAT

4. Aprobarea majorãrii capitalului social al societälii MARTENS S.4., cu suma totalä de maximum
45.408.232,5 RON, de la nivelul actual alcapitaluluisocialde 2.331.335 RON pânä la nivelul maxim
de 47.739.567,5 RON, prin emiterea,färá primã de emisiune, a unui numär de 18.163.293 acliuni noi
nominative, ordinare, dematerializate, fiecare având o valoare nominalä de 2,5 RON / acliune, pentru
acoperirea pierderilor contabile raportate ale societäfii, prin urmãtoarele modalitã1i:
4.1. Prin conversia parlialã a reanlelor delinute fa!ä de Societate la data de 31.12.2020 din relafia
de împrumuturi pe termen scurt $i termen lung pentru asigurarea capitalului de lucru, mai puçin cele
de investilii acordate de cätre aclionarul BOCKHOTD N.V., persoanã juridicä belgianã, înregistratä la
Camera de Comer! a Belgiei sub nr. 0401.329.382, cod TVA (BE) 0401329382, cu sediul social în
Reppelerweg L, 3950 Bocholt, (Belgia), cu un numãr de cel mult 12.290.365 acliuni noi emise de cãtre
Societate. Din total valoare crean!ä delinutã de BOCKHOLD N.V. fafã de MARTENS S.4., parte din
aceasta, respectivvaloarea de cel mult 30.725.912,5 RON (echivalentula 5.309.999,69 EUR la cursul
B.N.R. de schimb valutar de 1 EUR 14,8694 RON, în vigoare la data de 31.12.2020), se converteçte în
acliuni care vor fi delinute de cätre aclionarul BOCKHOLD N.V. Astfel, Societatea emite un numär de
12.290.365 acliuni noi, a câte 2,5 RON fiecare, în valoare totalã de 30.725.912,5 RON care vor fi
dobândite de cãtre aclionarul BOCKHOLD N.V. în momentul finalizãrii operaliunilor de majorare a
capitalului socia l, potrivit reglementãrilor legale a plicabile.
4.2.Prin aport suplimentarîn numerar cu acordarea dreptuluide preferin!ã, ca urmare a emiterii de
cätre Societate, suplimentar fa!ä de actriunile emise potrivit punctului mai sus menlionat, a unui
numär de 5.872.928 acliuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare
nominalã de 2,5 RON/acliune, färä primä de emisiune, care pot fi subscrise de cãtre ceilalli aclionarii
existenli la data de înregistrare, în limita proporliei de[inutä de cätre fiecare ac!íonar în parte din
total capital social la data de înregistrare, pentru a avea posibilitatea fiecare aclionar de a-5i pästra
ponderea delinutã în capitalul socialîn conformitate cu prevederile art. 173 alin. (3) din Regulamentul
ASF nr. 5/2OI8.În perioada de subscriere, aclionarii pot realiza subscrieri la preful de subscriere egal
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cu valoarea nominalä (2,5 RON/acfiune) a acliunilor, la

b.çA
ffimrr
-"ffi

o ratã de subscriere de

L9,477352

determinatä prin raportul dintre numärul maxim de acliuni emise pentru exercitarea dreptului de
preferin!ä (18.163.293 acliuni) si numãrul total de acliuni delinute de acfionari în capitalul social
existent (932.534 de acfiuni). Pentru subscrierea unei acfiuni nou emise, sunt necesare 0,051342
drepturi de preferinçã.
Numärul cuvenit de acliuni noi ce pot fi subscrise în baza drepturilor de preferin!ä delinute se
calculeazä prin înmullirea Ratei de subscriere (L9,477152) cu numärul de acfiuni definute, iar
rezultatul, în cazulîn care nu este un numärîntreg, se rotunjeçte în jos pânä la cel mai apropiat numãr
întreg, conform prevederilor art.90 alin. (a) din Legea nr.24/2Q17.
Dupä verificarea çi validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere, Consiliul de
Administrafie întocmegte un raport conform Regulamentului ASF nr.5/2018 çi a legislaliei aplicabile,
cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, ce va fi transmis cätre BVB si ASF.
Perioada în care se pot subscrie acliuni în cadrul exercitãrii dreptului de preferinlä va fi de o lunä de
la data stabilitä în prospectul de ofertä care va fi pregätit în vederea majorärii capitalului social prin
conversie de creanfe certe, lichide 5i exigibile çi cu aport în numerar, cu exercitarea drepturilor de
preferintä 5i va începe la o datã ulterioarä datei de înregistrare aferentä majorãrii capitalului social 5i
datei de publicare a hotärâriiîn Monitorul Oficialal României.
Voturile exprimate "PENTRU", reprezintä 79,5t% din totalul drepturilor de vot prezente la sedintä
APROBAT

5. Aprobarea majorärii capitalului social în limita sumelor efectiv subscrise si värsate în contul
societälii, acliunile noi emise gi nesubscrise sau plãtite pânä la finalul perioadei de exercitare a
dreptului de preferin!ã fiind anulate. Plata actiunilor subscrise se face conform prospectului aprobat
de ASF, respectiv integral la data subscrierii.

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintä 79,5Lo/o din totalul drepturilor de vot prezente la gedin!ä
APROBAT

6. Aprobarea ca operaliunea de subscriere sã se realizeze în baza unui Prospect aprobat de ASF 5i
printr-un intermediar autorizat de A.S.F.

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintä 79,5t% din totalul drepturilor de vot prezente la çedintã
APROBAT
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7. Aprobarea SSIF GOLDRING S.A.(R.C. J261440/1998; C.U.l. LO6792951ca intermediar prin care se va

realiza operaliunea de mai sus, respectiv majorarea capitalului social gi împuternicirea Directorului
General Danny August V. Dresselaerts sä negocieze 5i sä semneze contractul de prestäri servicii
intermediere servicii de investitii financiare.

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintä 79,5L% din totalul drepturilor de vot prezente la gedin!ä
APROBAT

8. Aprobarea delegärii cätre Consiliul de Administralie al MARTENS S.4., a exerciliului atribufiei
majorärii capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) gi ale art. L14 alin. (1) din
Legea nr. 3U199O, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinfã, sä
constate numärul acliunilor noi care au fost subscrise, sä anuleze acliunile rämase nesubscrise, sä
stabileascä valoarea cu care se majoreazä capitalul social, sã modifice Actul constitutiv al societãfiiîn
conformitate cu noua valoare a capitalului social gi cu structura participärii la capitalul social al
acfionariatului acesteia, sä efectueze formalitãçile necesare la institu!iile competente (Oficiul
Registrului Comerlului, Autoritatea de Supraveghere Financiarä, Bursa de Valori Bucuregti,
Depozitarul Central S.A.)în vederea înregisträrii majorärii de capital social, Consiliul de Administralie
având puterea de a delega cätre terle persoane a atribuliilor privind înregistrarea la toate instituliile

competente, a modificärilor intervenite în actul constitutiv al societãTi¡.
Voturile exprimate "PENTRU", reprezintä 79,5t% din totalul drepturilor de vot prezente la sedintä
APROBAT

9. Aprobarea introducerii acfiunii în räspundere împotriva membrilor Consiliului de Administralie
pentru daunele cauzate societãTii de aceçtia ca urmare a încälcãríi îndatoririlor fa!ã de societate çi a
încälcãrii prevederilor art. 1532a alin. (1) din Legea nr.31./799O privind societäT¡le.
Voturile exprimate "ÎMPOTRIVÄ", reprezintä 79,51 % din totalul drepturilor de vot prezente

la

çedin!ä. RESPINS

10. Prezentarea gi aprobarea unui Raport al Consiliului de Administralie care sä prezinte cauzele care

au dus la înregistrarea pierderilor semnificative înreg¡strate de societate în ultimii 5 ani precum
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strategiile de rentabilizare a activitäfii de produclie implementate de conducerea societätiiîn aceastä
perioadä.

Voturíle exprimate "PENTRU", reprezintä 79,5L% din totalul drepturilor de vot prezente la gedin!ã
APROBAT

11. Stabilirea datei de 16.04.2021 ca datä de înregistrare pentru identificarea aclionarilor asupra
cärora se räsfrâng efectele hotärârilor A.G.E.A., în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din
Legea nr. 24/2017, aprobarea datei de L5.O4.2O2L ca datä ex dote, calculatä în conformitate cu
prevederile art.2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr.5/2Ot8 çi data de 19.04.2021 ca data pläfii,în
conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul nr. 5/2018.
Voturile exprimate "PENTRU", reprezintä 88,6Lo/o din totalul drepturilor de vot prezente la sedintä
APROBAT

12. lmputernicirea Preçedintelui de Sedin!ä, a secretarului de gedinfä çi a secretarului tehnic pentru
semnarea împreunä a hotärârii A.G.E.A. çi pentru a îndeplini individual gi nu împreunã, orice act sau
formalitate cerutã de lege pentru înregistrarea hotärârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerlului
Galafi, precum gi pentru publicarea hotärâriiA,G.E.A, conform legii, pentru îndeplinirea formalitälilor
în fafa Oficiului Registrului Comerlului Galaf i, oricäruia dintre acegtia fiindu-le recunoscut dreptul de
a desemna un avocat pentru îndeplinirea acestor formalitã!i.

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintä LOO% din totalul drepturilor de vot prezente la çedin!ä
APROBAT
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