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Eveniment de raportat :
Informații investitori – Hotărârea nr.1 din data de 10.01.2022 a Consiliului de
Administrație al ALTUR SA Slatina

Consiliul de Administrație („Consiliul de Administratie”) al ALTUR SA
SLATINA, societate pe acțiuni, înființată și funcționând potrivit legislației din
România, cu sediul social în Slatina, jud. OLT, Strada Pitesti nr. 114, cod Registrul
Comertului J/28/131/1991, cod unic de înregistrare 1520249 („Societatea”) s-a
întrunit in mod valabil, cerințele de cvorum fiind îndeplinite în ședință (“Sedința
CA”) cu participarea tuturor administratorilor în funcție ai Societății și anume:
1. Dl. ing Rizea Gheorghe Nițu
2. Dl. ec. Adrian Andrici
3. Dl. ec. Bogdan Juravle
4. Dl. ec. Ionel Olimpiu Blăjuț
5. Dl. ing. Grigore Chiș
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Având în vedere următoarele:
Prin hotărârea nr.2 din data de 28.04.2021 („Hotărârea AGEA”), adunarea
generală extraordinară a acționarilor Societății a aprobat emisiunea de obligațiuni
de către ALTUR SA (indiferent dacă sunt garantate sau negarantate), în formă
materializată sau de-materializată, dacă vor fi listate la orice bursă sau nu și/sau
denominate în RON, având o valoare nominală maximă totală de 10.000.000
RON, cu o dobânda anuală de 7% și cu o scadență (maturitate) de 3 (trei) ani,
calculată de la data fiecărei emisiuni (“Obligațiunile”), în una sau mai multe
emisiuni și/sau tranșe (fie că au aceleași caracteristici și/sau caracteristici diferite,
inclusiv în ceea ce privește forma obligațiunilor, valoarea nominală, rata dobânzii,
modalitatea de plată a dobanzii și a principalului, posibilitatea răscumpărării
anticipate, modalitatea de garantare și/sau data scadenței). Obligațiunile vor fi
plasate în conformitate cu: – Una sau mai multe oferte publice adresate publicului
și/sau anumitor investitori calificați și/sau profesionali și/sau în baza oricăror altor
excepții de la publicarea unui prospect în legatură cu emisiunea de astfel de
Obligatiuni; și/sau – Unul sau mai multe plasamente private către investitori printro ofertă adresată investitorilor calificați și/sau către un număr mai mic de 150 de
persoane fizice sau juridice, altele decât investitorii calificați, cu respectarea
prevederilor legale. Aprobarea de mai sus este valabilă în legatură cu Obligațiunile
cu scadența maximă de mai sus, până la valoarea nominală maximă totală de
10.000.000 RON, indiferent dacă emisiunea acestor Obligațiuni se va încheia pe
parcursul unuia sau mai multor ani calendaristici.
Astfel, în cele ce urmează, în temeiul atribuțiilor stabilite prin Actul Constitutiv al
Societății și în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată și astfel
cum a fost ulterior modificată și completată, și ca urmare a analizei atente a
documentelor aprobate mai jos, Consiliul de Administrație decide prin prezenta
hotărâre după cum urmează:
1.Aprobarea Emisiunii de Obligațiuni și a Termenilor și Condițiilor
Obligațiunilor
1.1.

Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate prin prezenta
emiterea de către Societate a unui număr de până la 100.000 (o sută
mii) de obligațiuni garantate având fiecare o valoare nominală de
1.000 RON (una mie lei) și o valoare nominală totală de până la
10.000.000 RON (zece milioane de lei), emise în formă
dematerializată (împreună, „Obligațiunile”), în conformitate cu și
în baza termenilor și condițiilor („Termenii și Condițiile
Obligațiunilor”) prezentate în Documentul de Prezentare/Oferta –
Emisiune de Obligațiuni corporative derulate prin Plasament Privat
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pregătit și oferirea spre subscriere a unui numar maxim de 100.000
de obligațiuni printr-o ofertă care se încadrează în excepțiile de la
redactarea și publicarea unui Prospect de Ofertă Publică
("Plasamentul Privat"). Plasamentul Privat se va adresa
investitorilor calificați, precum și unui număr maxim de 150
persoane fizice sau juridice, inclusiv acționari existenți.
1.2.

Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate prin prezenta
Termenii și Condițiile Obligațiunilor și, fără a aduce atingere
oricărei prevederi contrare ale Termenilor și Condițiilor
Obligațiunilor, principalele caracteristici ale Emisiunii de
Obligațiuni, după cum urmează:
1.2.1. Subscrierile vor putea fi efectuate pe întreaga Perioadă de
Ofertă,
respectiv între 11.01.2022 și 21.01.2022,
subscrierea minimă va fi de cel puțin 50 de Obligațiuni,
valoarea nominala va fi de 1.000 RON/Obligatiune;
1.2.2. Obligațiunile vor fi emise la valoarea nominală
specificată la punctul 1.1. de mai sus și oferite
Investitorilor Eligibili la prețul de emisiune de 1.000
RON /Obligațiune;
1.2.3. Obligațiunile vor purta dobândă în conformitate cu
Termenii și Condițiile Obligațiunilor, la o rată fixă de 7 la
sută (7%) - dobândă anuală, calculată ca procent față de
valoarea nominală a fiecărei Obligațiuni în circulație;
1.2.4. Subscrierea se face in baza metodei "primul venit, primul
servit" ("FIFO") in baza formularului de subscriere.
1.2.5. In urma derularii si finalizarii Plasamentului Privat,
Consiliul de Administratie va emite o decizie prin care va
constata numarul de obligatiuni efectiv subscrise in cadrul
Plasamentului Privat.

2. Aprobarea Documentelor Emisiunii de Obligațiuni
Consiliul de Administrație aprobă prin prezenta negocierea, semnarea și ducerea la
îndeplinire, de către sau în numele și pe seama Societății, a următoarelor :
2.1. Termenii si tranzacțiile avute în vedere în Documentul de Ofertă prin
Plasamentul Privat derulat;
2.2. Orice contract și/sau aranjament privind Obligaţiunile și/sau pe baza
cărora Obligaţiunile sunt emise, vândute și/sau admise la tranzacţionare
pe o bursă de valori, documente de ofertă, orice contracte/formulare de
subscriere, acte adiţionale și orice alte acte și documente necesare
pentru a da efecte Emisiunii de Obligațiuni, inclusiv documentația
necesară pentru garantarea Obligatiunilor;
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Documentele menționate la punctele 2.1 și 2.2. de mai sus fiind denumite în
prezenta hotărâre „Documentele Emisiunii de Obligațiuni”
3. Confirmarea puterilor de reprezentare
3.1. Consiliul de Administrație confirmă prin prezenta că, în conformitate cu
Actul Constitutiv al Societății și cu hotărârile Consiliului de
Administratie, Dl. Sergiu Burcă (în calitate de director general al
Societății) acționând individual, are puterea și autoritatea deplină și este
prin prezenta împuternicit, să reprezinte Societatea în legatură cu
derularea Emisiunii de Obligatiuni prin Plasament Privat, inclusiv, fără
limitare, în vederea:
3.1.1. negocierii versiunilor de semnare/a formelor finale, semnării,
ștampilării și aducerii la îndeplinire a oricărora dintre
Documentele Emisiunii de Obligațiuni; și
3.1.2. îndeplinirii tuturor acțiunilor și formalităților și semnării tuturor
documentelor (inclusiv Documentele Emisiunii de Obligațiuni),
necesare sau utile în vederea implementării hotărârilor luate prin
prezenta sau pentru a da efecte depline chestiunilor decise prin
prezenta

Preşedinte
al Consiliului de Administrație
Ing. Rizea Gheorghe NIȚU
Red: RO

