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Codul unic de înregistrare la oficiul 
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Număr de ordine în registrul comerţului  J21/195/2008  
Capital social subscris şi vărsat  130 000 RON  
Principalele caracteristici ale valorilor 
mobiliare emise de societatea 
comerciala 

 Emitent de obligatiuni in valoare de 3.000.000 EUR prin 
intermediul Sistemului Multilateral de Tranzactionare – 
BVB  

 
 

 

Evenimente importante de raportat 
 

 

 

Societatea AGROSERV MĂRIUȚA S.A informează cu privire la faptul că acționarii au aprobat 

majorarea capitalului social al societatii Agroserv Mariuta SA, cu suma de 43.102 lei, de la suma actuala 

de 130.000 lei la suma de 173.102 lei, prin emiterea unui numar de 431.020 actiuni noi, ordinare, 

nominative, in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune, in schimbul aporturilor in 

numerar varsate integral la data subscrierii. Mai jos este disponibil extrasul din Hotărârea Adunării 

Generale a Acționarilor societății SC AGROSERV MĂRIUȚA S.A. din data 15.03.2021. 

 

 

Extras din 

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR 

SC AGROSERV MĂRIUȚA S.A. nr. 202 din data 15.03.2021 

 

Adunarea Generală a Acționarilor SC AGROSERV MĂRIUȚA S.A. (“Societatea”), cu sediul social în 

Drăgoești, Str Primăriei, ferma zootehnică, județ Ialomița, avand CUI RO 6363609, numar de ordine la 

Registrul Comertului J21/195/2008, întrunită în mod legal la sediul social al Societății, în data de 

15.03.2021, ora 09:30 am, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile cu 

modificarile și completările ulterioare și cu Actul Constitutiv al Societății, cu participarea acționariilor 

reprezentănd 100% din capitalul social al Societății, a decis în unanimitate urmatoarele: 

 

 

I. Renunțarea la formalitătile de convocare a Adunării Generale Extraordinare a 
Acționarilor 

   Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a hotărât ca sedința Adunării Generale 

Extraordinare a Acționarilor să se desfasoare fără îndeplinirea formalităților legale de 

convocare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și cu Actul 

Constitutiv al Societății. 
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II. Aprobarea majorării capitalului social al Societății cu suma de 43.102 lei, de la suma 

actuală de 130.000 lei la suma de 173.102 lei, prin emiterea unui numar de 431.020 
acțiuni noi, ordinare, nominative, în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 
0.1 lei/acțiune, în schimbul aporturilor în numerar vărsate integral la data subscrierii 
("Acțiunile"), astfel:  

1. Derularea unei oferte de vanzare a Actiunilor, de tipul plasamentului privat (o ofertă care 
va fi adresată unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, indiferent de 
calitatea acestora de “investitori calificați, astfel cum acest termen este definit de articolul 
2 lit. e din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 
iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori 
mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și 
de abrogare a Directivei 2003/71/CE (“Regulamentul privind Prospectul”), în baza 
excepțiilor prevazute de Regulamentul privind Prospectul 

2. Aprobarea ridicării dreptului de preferință al tuturor acționarilor Societății. În cadrul ofertei 
de vânzare acțiuni vor avea drept de subscriere atât acționarii existenți cât și orice altă 
persoană interesată. 

3. Acțiunile nou emise și rămase nesubscrise urmează a fi anulate, prin intermediul unei 
Decizii a Administratorului Societății. 

4. Caracteristicile acțiunilor, cum ar fi dar fără a se limita la: prețul de ofertă, prima de emisiune 
sau mecanismul de determinare a primei de emisiune, condiția de succes a ofertei, 
destinația fondurilor rezultate în urma ofertei, metoda de alocare, se vor stabili prin Decizie 
a Administratorului Societății. 

5. Împuternicirea dl. Nicușor Serban, în calitate de Administrator al Societății să întreprindă 
toate demersurile necesare privind pregătirea, derularea și închiderea ofertei, cu 
respectarea prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. 

 

 

 

III.      Aprobarea întreprinderii de către Societate a tuturor  actiunilor și formalitatilor 
necesare, utile și/sau oportune în scopul admiterii la tranzacționare în cadrul 
sistemului multilateral de tranzacționare al Bursei de Valori București  

 

Se decide desemnarea BT Capital Partners S.A. cu sediul în Cluj Napoca, str. Constantin Brancuși 

nr. 74-76, parter, 400462, jud. Cluj, România, CUI RO 6838953, J12/3156/1994, în calitate de 

Consultant Autorizat și Intermediar, în vederea prestarii serviciilor specifice pietei de capital pentru 

ducerea la îndeplinire a operațiunilor prevăzute la punctele II, III si IV din prezenta hotarare. 

 

IV. Aprobarea împuternicirii Administratorului Societății să efectueze urmatoarele: 
 

1. să decidă asupra termenilor finali ai emisiunii de acțiuni,  
2. să pregătească propunerea de subscriere și documentația referitoare la emisiunea și vânzarea 

de acțiuni; 
3. să decidă asupra alocării acțiunilor către subscriitori, În acest scop, Administratorul Societății 

este împuternicit să efectueze următoarele: 
o să decidă cu privire la condițiile rămase și detaliile legate de emitere de acțiuni, oferta, 

tranșele, subscrierea și alocarea de Acțiuni; 
o să efectueze oricare dintre și toate operațiunile și/sau procedurile și/sau formalitățile 

necesare sau oportune privind emisiunea de acțiuni, furnizarea acestora pentru subscriere 
și admiterea lor la tranzacționare în sistemul multilateral de tranzacționare al Bursei de 
Valori Bucuresti (fără a se limita la: încheierea acordurilor în cauza cu societatea care va 
intermedia ofertele de vânzare Acțiuni, numirea și semnarea contractului cu Depozitarul 
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Central care va păstra registrul de Acțiuni, pregătirea documentului pentru prezentarea 
ofertei pentru investitori, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori 
Bucuresti, Depozitarul Central etc.), 

o să recunoască rezultatele subscrierii acțiunilor și să anuleze acțiunile care nu au fost 
subscrise. 

o să delege reprezentanții legali și alte persoane pe care le consideră adecvate pentru 
executarea oricăror operațiuni/acțiuni ce țin de domeniul de aplicare a mandatului anterior 
menționat inclusiv numirea consultanților, intermediarilor etc. și aprobarea remunerației 
acestora. 

V. Aprobarea împuternicirii d-lui. Cocan Adrian Paul, cetățean român, născut la data de 
04.09.1980 în București, domiciliat în Mogoșoaia, județ Ilfov, identificată cu CI seria IF nr. 
383633 emisă de SCLEP Mogoșoaia la data de 11.12.2013, CNP 1800904460076 
(„Împuternicitul”), pentru  a acționa în numele și pe seama Societății si/sau a Acționarilor, 
prin exercitarea următoarelor activităţi: 

a. să semneze în numele și pe seama Acționarilor și/sau a Societății rezoluțiile și toate 

documentele necesare pentru înregistrarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a 

Acționarilor adoptate prin prezenta (inclusiv forma actualizată a Actului Constitutiv al 

Societății), incluzând orice amendamente la aceste hotărâri și la Actul Constitutiv al 

Societății în cazul în care vor fi solicitate de Registrul Comertului; 

b. să înregistreze la orice autoritate competentă, inclusiv, la Registrul Comerțului, hotărârile 

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor adoptate prin prezenta; 

c. să reprezinte Acționarii și/sau Societatea în fata oricăror instituții sau autorități competente 

relevante având legătura cu cele de mai sus. 

d. De asemenea, Împuternicitul va fi autorizat să delege către alte persoane prerogativele și 

autoritatea conferite prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 

Societății în baza unei delegaţii scrise.     

 

 

 

Administrator unic,          

Șerban Nicușor  
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