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Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A. 

Autoritatea de Supraveghere Financiara 

 

 

RAPORT CURENT 

 

intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si 
Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata  

 

Data raportului:    04.11.2022 

Denumirea societatii emitente:   ARGUS S.A. 

Sediul social:     Str. Industriala, nr. 1, Constanta - Romania 

Telefon/ Fax:     +40 241 67 68 40/ +40 241 63 43 67 

Website:                    www.argus-oil.ro 

CUI/ CIF:     RO1872644 

Nr. Registrul Comertului:    13/550/1991; 

Capital social subscris si varsat:   53.670.699 RON 

Simbol actiuni:     UARG 

Piata reglementata pe care se  

tranzactioneaza valorile mobiliare emise:  BVB-ATS AeRO 

 

Evenimente importante de raportat:  

 

Decizia Consiliului de administratie din data de 03.11.2022 

 

Consiliul de administratie al  ARGUS SA, cu sediul social in Constanta, Str. Industriala nr.1, inregistrata la 

ORC sub nr. J13/550/1991, CUI 1872644, in sedinta din data de 03-11-2022 tinuta prin mijloace electronice, 

In unanimitate 

DECIDE 

 

1. Aproba contractarea de credite cu garantii  pentru activitatea curenta de la BRD Groupe Societe 

Generale aprobare care urmează a fi ratificata printr-o Adunare Generala Extraordinara a 

Acționarilor după cum urmează: 

 

a) Incheierea de catre Societate, in calitate de Imprumutat / Garant, cu BRD – Groupe Societe Generale SA, 

in calitate de Creditor, a unui contract de credit, pentru contractarea de catre Societate in cadrul 

Programului “IMM INVEST PLUS” – Componenta „Rural Invest” a unei linii de credit tip revolving, in 
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valoare de 5.000.000 (cinci milioane) RON, pe o perioada de 36 de luni, pentru activitatea curenta a 

Societatii („Contractul de Credit pentru Linie de Credit”); 

 

b) Incheierea de catre Societate a urmatoarelor contracte de garantie („Contractele de Garantie”) pentru 

garantarea tuturor obligatiilor rezultate din Contractul de Credit pentru Linie de Credit, mentionat la 

punctul 1.: 

i) Garantie de stat emisa de Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. (F.G.C.R.) in numele si contul 

Statului roman, in proportie de maxim 90% din valoarea creditului liniei de credit 

ii) Ipoteca mobiliara legala asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise sau care vor fi 

deschise de Societate la BRD - Groupe Societe Generale de catre ARGUS SA. 

2. Imputernicirea domnului Dorel Radu in calitate de Director General  si/sau a doamnei  Mihaela 

Zamfir, in calitate de Director Financiar, cu datele anonimizate la sediul societatii, sa realizeze 

urmatoarele: 

a. sa negocieze, semneze, perfecteze, elibereze şi întocmeasca, (în formă autentică, unde este cazul) în 

numele şi pe seama Societăţii, Contractul de Credit, Contractele de Garantie, precum şi toate actele, 

confirmarile şi documentele în legătură cu acestea, precum şi orice acte modificatoare ale acestora, în 

vederea aducerii la îndeplinire a rezolutiilor adoptate in prezenta hotarare.  

b. să întreprindă toate acţiunile în legătură cu înregistrarea Contractelor de Garantie sau a 

amendamentelor aduse acestora, la Registrul National de Publicitate Mobiliara şi/sau Registrul 

Comerţului competent şi/sau în registrul acţionarilor Societăţii şi/sau în legătură cu notificarea şi/sau 

îndeplinirea oricărei alte formalităţi necesare în faţa oricărei alte autorităţi competente sau terţelor părţi 

interesate, precum şi pentru publicarea prezentei Hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a 

IV-a; si 

c. în general, să îndeplinească toate acţiunile şi demersurile necesare sau utile în scopul tranzacţiei avute 

în vedere de documentele menţionate în rezoluţiile de mai sus. 

d. Persoana imputernicita are dreptul de a delega catre terti, atributiile mandatate prin prezenta hotarare.  

 

 

DIRECTOR GENERAL 

Radu Dorel 

 

 

 


