
 
 

Ocean Credit I.F.N. S.A. 

Sediu: București, Calea Floreasca, Nr. 112, Sector 1 

Cod fiscal: 34353350 

Nr. Registrul Comerțului: J40/4381/2015 

Nr. RG-PJR-41-110300 

Cod operator date personale Registrul ANSPDCP: Nr. 36405 

Capital social (subscris și vărsat) 3.000.000 Lei 

 

 

Către: 

Autoritatea de Supraveghere Financiara 

Sectorul Instrumentelor si Investițiilor Financiare 

Bursa de Valori Bucuresti S.A. 

 

RENUNTARE DREPT DE RASCUMPARARE ANTICIPATA A OBLIGATIUNILOR 
 

 

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicate și 

Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și 

completările ulterioare 

 
Data raportului 01 februarie 2023  

Denumirea societății  Ocean Credit IFN S.A.  

Sediu social Calea Floreasca nr. 112, București, România 

Telefon  +40 723 255 037  

Nr. înregistrare la ONRC J40/4381/08.04.2015 

Cod unic de înregistrare 34353350 

Capital social  3.000.000 RON  

Piața de tranzacționare  BVB, SMT, simbol OCIFN26E  

 

Evenimente de raportat: hotărâre AGEA privind dreptul Societății la răscumpărarea obligațiunilor 

 

Ocean Credit IFN S.A. informează deținătorii de obligațiuni și părțile interesate cu privire la decizia luată, în cadrul 

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 01 februarie 2023, de renunțare expresă și irevocabilă a 

Societății la dreptul său unilateral de a răscumpăra anticipat Obligațiunile subordonate, negarantate, emise în euro 

la data de 23 iulie 2021 și admise la tranzacționare pe SMT-BVB la data de 3 noiembrie 2021 sub simbolul OCIFN26E, 

în scopul asigurării încadrării capitalului împrumutat prin emisiunea de obligațiuni în categoria capitalurilor proprii 

suplimentare, de tip tier 2.  

În deplin consens cu caracteristicile obligațiunilor așa cum au fost acestea înregistrate în sistemul Depozitarului 

Central, așa cum au fost prezentate în Documentul de Ofertă care a guvernat plasamentul privat și în 

Memorandumul de listare publicat pe site-ul BVB, pagina emitentului Ocean Credit IFN S.A., hotărârea AGEA nr. 

O4/01.02.2023 aduce și clarificări asupra unor formulări în Memorandum care ar putea naște confuzie asupra 

rangului de preferință al obligațiunilor ca obligații negarantate și subordonate, așa încât caracterul „subordonat de 

rang inferior” al acestora să fie clar și fără echivoc. Aceste clarificări se fac în același scop de a putea încadra 

obligațiunile în categoria capitalurilor proprii suplimentare de tip tier 2. 

Textul integral al hotărârii este anexat la prezentul raport și va fi publicat în Monitorul Oficial al României, partea a 

IV-a, conform prevederilor legale în vigoare. 

 

 

Radu Ciorbă 

Director General 
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HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR 

SOCIETĂȚII 

OCEAN CREDIT IFN S.A. 

NR. O0004 DIN DATA DE 01.02.2023 

Acționarii: 

(1) OCEAN CREDIT HOLDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, entitate juridica 

înființată si funcționând in conformitate cu legislația Irlandei si cu sediul social in Dublin, 26/27 

Upper Pembroke st., Irlanda, reprezentata legal de către domnul Ciorba Radu, 

(2) Ciorbă Radu,  

în calitate de acționari ai Societății OCEAN CREDIT IFN S.A., o societate pe acțiuni constituită și care 

funcționează în conformitate cu legislația din România, cu sediul social situat în Calea Floreasca nr. 112, 

etaj 2, biroul nr. 1, Sector 1, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 

București sub nr. J40/4381/2015, cod unic de înregistrare 34353350, denumită în continuare Societatea, 

întruniți în Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu (i) prevederile Legii nr. 31/1990 privind 

societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare și (ii) actul constitutiv al Societății 

(denumit în continuare Actul Constitutiv), renunțând în mod expres la toate formalitățile de convocare a 

Adunării Generale a Acționarilor pentru adoptarea prezentei hotărâri, în conformitate cu dispozițiile art. 

12 din Actul Constitutiv, 

AVÂND ÎN VEDERE URMĂTOARELE: 

a) Prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății nr. OC001696/14.06.2021 a 

fost aprobată emisiunea de obligațiuni corporative subordonate, nominative, dematerializate, 

indivizibile, negarantate și neconvertibile în acțiuni, în valoare de cel mult 3.000.000 EUR 

(denumite în continuare Obligațiunile), iar prin hotărârea Consiliului de Administrație al Societății 

nr. OC001694/14.06.2021 (denumită în continuare Hotărârea CA) au fost aprobați termenii și 

condițiile emisiunii de Obligațiuni. 

b) Obligațiunile au fost admise la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare 

administrat de Bursa de Valori București în temeiul memorandumului întocmit pentru admiterea la 

tranzacționare a obligațiunilor corporative emise de OCEAN CREDIT IFN S.A. din data de 

20.10.2021 (denumit în continuare Memorandumul). 

c) În cuprinsul Memorandumului și al Hotărârii CA s-au strecurat o serie de erori materiale care pot 

fi de natură să creeze ambiguitate asupra caracterului subordonat și negarantat al Obligațiunilor 

emise. 

d) Societatea intenționează să remedieze erorile materiale cuprinse în Memorandum și în Hotărârea 

CA. 

e) Societatea intenționează să renunțe în mod expres și irevocabil la dreptul de a răscumpăra anticipat 

Obligațiunile după trecerea unui termen de 2 ani de la data emisiunii de Obligațiuni. 
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ACȚIONARII DECID ÎN UNANIMITATE URMĂTOARELE 

1. Se aprobă renunțarea expresă și irevocabilă de către Societate la dreptul de a răscumpăra anticipat 

Obligațiunile după trecerea unui termen de 2 ani de la data emisiunii de Obligațiuni.  

2. Se aprobă renunțarea expresă și irevocabilă de către Societate la posibilitatea de a solicita 

rambursare anticipată a Obligațiunilor în alte circumstanțe decât lichidarea Societății. 

3. Se aprobă renunțarea expresă și irevocabilă de către Societate la dreptul de a achiziționa Obligațiuni 

direct de pe piața relevantă. 

4. Se aprobă clarificarea erorilor materiale din Memorandum în sensul confirmării în mod expres și 

neechivoc a faptului că datoriile Societății rezultate din emisiunea de Obligațiuni reprezintă 

obligații cu un rang inferior celorlalte datorii ale Societății și nu vor fi rambursate până când restul 

datoriilor nu au fost achitate. Pentru evitarea oricărui dubiu, datoriile rezultate din Obligațiuni au 

un rang inferior tuturor celorlalte datorii ale Societății, inclusiv datoriilor negarantate (chirografare) 

ale Societății și nu au același rang de preferință cu oricare alte obligații negarantate și subordonate 

ale Societății, fie ele obligații prezente sau viitoare. Orice dispoziție contradictorie cuprinsă în 

Memorandum sau Hotărârea CA reprezintă o eroare materială și nu este de natură să altereze rangul 

inferior și caracterul subordonat al creanțelor rezultate din emisiunea de Obligațiuni, necesar 

conform art. 63 alin. 2 lit. f) din Regulamentul BNR nr. 20/2009 privind instituțiile financiare 

nebancare. 

5. Se aprobă efectuarea de modificări asupra Memorandumului și/sau întocmirea și publicarea unor 

comunicate, erate sau alte asemenea documente necesare pentru a reflecta dispozițiile adoptate prin 

prezenta hotărâre. 

6. Prezenta hotărâre va fi publicată de către Societate, inclusiv în Monitorul Oficial al României, și 

va fi comunicată către Bursa de Valori București în vederea informării deținătorilor de Obligațiuni 

asupra tuturor dispozițiilor prezentei hotărâri. 

7. Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi,01.02.2023, în 2 exemplare originale. 

 

OCEAN CREDIT HOLDING  

DESIGNATED ACTIVITY 

COMPANY 

         CIORBA RADU 

 

 


