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înregistrată la Camera de Comerț a Belgiei sub nr. 0401.329.382, cod TVA (BE) 0401329382, cu 
sediul social în Reppelerweg 1, 3950 Bocholt, (Belgia), cu un număr de cel mult 12.290.365 acțiuni 
noi emise de către Societate. Din total valoare creanță deținută de BOCKHOLD N.V. față de 
MARTENS S.A., parte din aceasta, respectiv valoarea de cel mult 30.725.912,5 RON (echivalentul 
a 6.309.999,69 EUR la cursul B.N.R. de schimb valutar de  1 EUR /4,8694 RON, în vigoare la data 
de 31.12.2020), se convertește în acțiuni care vor fi deținute de către acționarul BOCKHOLD N.V. 
Astfel, Societatea emite un număr de 12.290.365 acțiuni noi, a câte 2,5 RON fiecare, în valoare 
totală de 30.725.912,5 RON care vor fi dobândite de către acționarul BOCKHOLD N.V. în 
momentul finalizării operațiunilor de majorare a capitalului social, potrivit reglementărilor legale 
aplicabile. 
4.2. Prin aport suplimentar în numerar cu acordarea dreptului de preferință, ca urmare a emiterii 
de către Societate, suplimentar față de acțiunile emise potrivit punctului mai sus menționat, a 
unui număr de 5.872.928 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o 
valoare nominală de 2,5 RON/acțiune, fără primă de emisiune, care pot fi subscrise de către 
ceilalți acționarii existenți la data de înregistrare, în limita proporției deținută de către fiecare 
acționar în parte din total capital social la data de înregistrare, pentru a avea posibilitatea fiecare 
acționar de a-și păstra ponderea deținută în capitalul social în conformitate cu prevederile art. 
173 alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. În perioada de subscriere, acționarii pot realiza 
subscrieri la prețul de subscriere egal cu valoarea nominală (2,5 RON/acțiune) a acțiunilor, la o 
rată de subscriere de 19,477352 determinată prin raportul dintre numărul maxim de acțiuni 
emise pentru exercitarea dreptului de preferință (18.163.293 acțiuni) și numărul total de acțiuni 
deținute de acționari în capitalul social existent (932.534 de acțiuni). Pentru subscrierea unei 
acțiuni nou emise, sunt necesare 0,051342 drepturi de preferință. 
Numărul cuvenit de acțiuni noi ce pot fi subscrise în baza drepturilor de preferință deținute se 
calculează prin înmulțirea Ratei de subscriere (19,477352) cu numărul de acțiuni deținute, iar 
rezultatul, în cazul în care nu este un număr întreg, se rotunjește în jos până la cel mai apropiat 
număr întreg, conform prevederilor art. 90 alin. (4) din Legea nr. 24/2017. 
După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere, Consiliul de 
Administrație întocmește un raport conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 și a legislației 
aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, ce va fi transmis către BVB și ASF. 
Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună 
de la data stabilită în prospectul de ofertă care va fi pregătit în vederea majorării capitalului social 
prin conversie de creanțe certe, lichide și exigibile și cu aport în numerar, cu exercitarea 
drepturilor de preferință și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării 
capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României.  
 

-------------- 
 
5. Aprobarea majorării capitalului social în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul 
societății, acțiunile noi emise și nesubscrise sau plătite până la finalul perioadei de exercitare a 
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dreptului de preferință fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face conform prospectului 
aprobat de ASF, respectiv integral la data subscrierii. 
-------------- 
 
6. Aprobarea ca operațiunea de subscriere să se realizeze în baza unui Prospect aprobat de ASF 
și printr-un intermediar autorizat de A.S.F. 
 
-------------- 
 
7. Aprobarea SSIF GOLDRING S.A.(R.C. J26/440/1998; C.U.I. 10679295) ca intermediar prin care 
se va realiza operațiunea de mai sus, respectiv majorarea capitalului social și împuternicirea 
Directorului General Danny August V. Dresselaerts să negocieze și să semneze contractul de 
prestări servicii intermediere servicii de investiții financiare. 
 
-------------- 
 
8. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al MARTENS S.A., a exercițiului atribuției 
majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din 
Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să 
constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, 
să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul constitutiv al 
societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu structura participării la capitalul 
social al acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente 
(Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori 
București, Depozitarul Central S.A.) în vederea înregistrării majorării de capital social, Consiliul de 
Administrație având puterea de a delega către terțe persoane a atribuțiilor privind înregistrarea 
la toate instituțiile competente, a modificărilor intervenite în actul constitutiv al societății. 
 
-------------- 
 
9. Stabilirea datei de 16.04.2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra 
cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A., în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din 
Legea nr. 24/2017, aprobarea datei de 15.04.2021 ca dată ex date, calculată în conformitate cu 
prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 și data de 19.04.2021 ca data plății, 
în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul nr. 5/2018. 
 
-------------- 
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dreptului de preferință (18.163.293 acțiuni) și numărul total de acțiuni deținute de acționari 
în capitalul social existent (932.534 de acțiuni). Pentru subscrierea unei acțiuni nou emise, 
sunt necesare 0,051342 drepturi de preferință. 
Numărul cuvenit de acțiuni noi ce pot fi subscrise în baza drepturilor de preferință deținute 
se calculează prin înmulțirea Ratei de subscriere (19,477352) cu numărul de acțiuni deținute, 
iar rezultatul, în cazul în care nu este un număr întreg, se rotunjește în jos până la cel mai 
apropiat număr întreg, conform prevederilor art. 90 alin. (4) din Legea nr. 24/2017. 
După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere, Consiliul de 
Administrație întocmește un raport conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 și a legislației 
aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, ce va fi transmis către BVB și ASF. 
Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o 
lună de la data stabilită în prospectul de ofertă care va fi pregătit în vederea majorării 
capitalului social prin conversie de creanțe certe, lichide și exigibile și cu aport în numerar, cu 
exercitarea drepturilor de preferință și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare 
aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al 
României.  
 

-------------- 
 
5. Aprobarea majorarii capitalului social în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul 
societății, acțiunile noi emise și nesubscrise sau plătite până la finalul perioadei de exercitare 
a dreptului de preferință fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face conform prospectului 
aprobat de ASF, respectiv integral la data subscrierii. 
 

-------------- 
 
6. Aprobarea ca operațiunea de subscriere să se realizeze în baza unui Prospect aprobat de 
ASF și printr-un intermediar autorizat de A.S.F. 
 

-------------- 
 
7. Aprobarea SSIF GOLDRING S.A.(R.C. J26/440/1998; C.U.I. 10679295) ca intermediar prin 
care se va realiza operațiunea de mai sus, respectiv majorarea capitalului social și 
împuternicirea Directorului General Danny  August V. Dresselaerts să negocieze și să 
semneze contractul de prestări servicii intermediere servicii de investiții financiare. 
 
-------------- 
 














