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Data raportului: 02.08.2021   

Denumirea emitentului:  Agroserv Mariuta SA  

Sediul social: Ferma Zootehnica Dragoesti (str Primariei nr 42), Dragoesti, Ialomita, 927100. 

Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului: RO 6363609 

Numar de ordine in registrul comertului: J21/195/2008  

Capital social subscris si varsat: 173 102 RON  

Piata de tranzactionare: SMT BVB 

 

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente 

financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de 

instrumente financiare si operatiuni de piata 

 

Raport curent – propunere suplimentare ordine de zi AGEA 

 

AGROSERV MARIUTA SA (emitentul) aduce la cunostinta investitorilor ca a inregistrat 

urmatoarele solicitari de completare a ordinii de zi a Adunarii  Generale Extraordinare a 

actionarilor Societatii, convocata pentru data de 18.08.2021 ora 11:00 (ora Romaniei) 

("AGEA"): 

 

I. O cerere de completare a ordinii de zi a AGEA inaintata de un numar de 23 actionari 

minoritari ai Societatii, care impreuna detin 6,6561% din capitalul social al Agroserv 

Mariuta S.A., avand urmatorul continut: 

 

1. utilizarea unei sume de 865.510 RON din profitul nerepartizat al anilor precedenti 

pentru a majora capitalul social in vederea distribuirii de actiuni gratuite;  

2. emiterea unui numar de 8.655.100 de actiuni noi cu valoare nominala de 0,1 RON / 

actiune si distribuirea acestora catre actionarii existenti la data de inregistrare, sub 

forma de actiuni gratuite, in proportie de 5 actiuni noi la una detinuta;  

3. aprobarea, pentru operatiunea de majorare de capital social de mai sus a datei de 

inregistrare 5.10.2021, a datei ex-date 04 10.2021 si a datei platii 07.10.2021;  

 

II. O cerere de completare a ordinii de zi a AGEA, inaintata de dna. Madalina Cocan, 

actionar al Societatii cu o detinere de 70,1% din capitalul social al Agroserv Mariuta 

S.A., avand urmatorul continut: 

 

1. Aprobarea achizitiei de terenuri agricole utilizand dreptul de preemtiune conform 

Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor 

agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/200 privind 

privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și 

privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, 

cu modificarile si completarile ulterioare, in limita a 20% din totalul activelor 

imobilizate ale Societatii, mai putin creanțele, astfel cum au fost acestea stabilite in 

http://www.laptariacucaimac.ro/


Agroserv Mariuta SA 
Ferma Zootehnica  
Dragoesti 927100, Ialomita 
www.laptariacucaimac.ro 
 

 

 

cele mai recente situatii financiare auditate ale Societații, pe durata unui exercițiu 

financiar; 

2. Delegarea dreptului de a decide achizitia si de a efectua toate demersurile legale 

necesare in vedere indeplinirii procedurilor legale pentru achizitia de teren agricol,  

administratorului unic /consiliului de administratie al Societatii, in limita a 20% din 

totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai puțin creanțele, astfel cum au fost 

acestea stabilite in cele mai recente situatii financiare auditate ale Societații,  pe 

durata unui exercitiu financiar.  

 

Totodata, emitentul informeaza investitorii ca actionarii au solicitat suplimentarea ordinii de zi 

in conformitate cu art. 117^1 alin (1) din Legea Societatilor nr. 31/1990, art. 92 alin. (3) si (5) 

si art. 106 din Legea 24/2017 si art. 189 si art 225 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.  

 

 

Administrator unic,          

Serban Nicusor  
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