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COMPLETARE CONVOCATOR 

 

Directorul General al Retrasib S.A., având sediul social în str. Ştefan cel Mare nr. 156, Sibiu, 

judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrulului Comerţului Sibiu sub nr. J32/16/1993, Cod 

Unic de Înregistrare 3906360, capital social subscris şi vărsat 10.001.205,4 RON („Retrasib” 

sau „Societatea”), 

în baza prevederilor Legii 31/1990 privind societăţile, ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de 

capital, ale Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (în prezent Autoritatea de 

Supraveghere Financiară) nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, ale 

Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea 

anumitor drepturi în cadrul adunărilor generale ale acționarilor (Regulamentul nr. 6/2009) şi 

conform actului constitutiv al Retrasib S.A, precum și în baza solicitării acționarului Scando 

Trading SRL (deținând 24.335.659 acțiuni, 24,3327%) prin adresa 294/ 06.01.2017, transmise 

conform art. 1171 Legii 31/1990 privind societăţile 

COMPLETEAZĂ CONVOCATORUL 

adunării generale extraordinare a acționarilor („Adunarea Generală Extraordinară a 

Acționarilor”) ce va avea loc în data de 30/ 31 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea a IV-a, nr. 4395 din 27 decembrie 2016 și în ziarul De Toate Pentru Toți nr. 

2657 din 23.12.2016 cu punctele 17 și 18 astfel încât ordinea de zi revizuită să aibă următorul 

conținut: 

 

1. Aprobarea ordinii de zi a adunării. 

2. Confirmarea, aprobarea și ratificarea încheierii de către Societate, în calitate de împrumutat, și 

SGB SMIT International GMBH, în calitate de creditor, a contractului de împrumut din data de 

29 noiembrie 2016, prin care Societatea a primit un împrumut pentru o sumă maximă de 

2.440.000 Euro, pe o perioadă nedeterminată. Se confirmă și garanțiile acordate pentru 

rambursarea acestui împrumut (decizia CA 277/ 11.11.2016). 

3. Aprobarea prelungirii Plafonului Global de Exploatare multivalută în sumă de 60.000.000 lei 

(noua scadență devenind 30.04.2022) în baza contractului de credit nr. 182/06.05.2010 și toate 

actele adiționale ulterioare, încheiat între Societate, în calitate de împrumutat și Banca 

Transilvania, prelungirea perioadei de tragere/de utilizare a Plafonului Global de Exploatare cu 

încă 12 luni, noua scadență devenind (30.04.2018), prelungire linie de credit în cadrul Plafonului  

cu 12 luni (scadența nou propusă 29.04.2018); Credite pe termen scurt și mediu pentru capital 

de lucru trase din cadrul plafonului se vor acorda pe max 24 luni, fără a depăși noua scadență a 

plafonului, corelate cu contractele cesionate în favoarea Băncii; Valabilitatea Scrisorilor de 

garanție bancară nu va depăși scadența finală a Plafonului, iar în caz de executare a scrisorilor de 

garanție bancară creditele rezultate din executarea scrisorilor se acordă pe maxim 12 luni, în lei. 

4. Menținerea destinației plafonului global de exploatare și tragerea din cadrul său sub formă de:  

- linie de credit, în valoare maximă de 2.000.000 lei;  

- credite pe termen scurt/mediu;   
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- Scrisori de garanție bancară de participare la licitație, bună execuție și restituire avans, 

contragaranții bancare, scrisori de retenție etc;  

5. Împuternicirea consiliului de administrație pentru negocierea, stabilirea, aprobarea condițiilor 

contractuale ale actelor modificatoare ale contractului de credit de la pct. 3, pentru aprobarea 

regulilor pentru efectuarea de trageri de sub acest contract și aprobarea constituirii în garanție a 

activelor Societății, precum și modificarea pachetelor de garanție existente (cu excepția 

constituirii unor garanții imobiliare suplimentare, pentru care va fi necesară o aprobare 

prealabilă, specifică, a adunării generale extraordinare a acționarilor). Pentru garantarea 

obligațiilor Societății rezultând din acest contract, directorul general d-na Claudia Gherghel va fi 

semnatara oricăror acte, putând desemna împuterniciți după cum consideră de cuviință. 

6. Ratificarea actelor încheiate de conducerea societății în vederea implementării prelungirilor 

menționate mai sus la pct. 3, inclusiv a actelor modificatoare și de constituire de garanții în acest 

scop. 

7. Ratificarea tuturor deciziilor Consiliului de Administrație din 2016 în legătură cu toate facilitățile 

de credit contractate de Retrasib SA de la Banca Transilvania SA, în sold sau rambursate în 

cursul anului 2016, în ce privește:  

- prelungirea plafonului global de exploatare și a tuturor tragerilor din cadrul acestuia (linie de 

credit, credite pe termen scurt sau mediu, orice tip de scrisori de garanție bancară sau 

contragaranții bancare etc.),  

- prelungirea valabilității plafonului cu încă 12 luni, 

- prelungirea perioadei de tragere a plafonului cu încă 12 luni, 

- suplimentarea garanțiilor imobiliare la Plafonul global de exploatare. 

8. Ratificarea hotărârii CA privind suplimentarea garanției la Plafonul global de exploatare pentru 

care s-a încheiat contractul de ipotecă de rang II încheiat la data de 29.11.2016 cu Banca 

Transilvania având ca obiect imobilul din Cluj, proprietatea imobiliară situată în Cluj Napoca, 

str. H. Barbusse nr. 44-46, jud. Cluj, înscrisă în CF nr. 257035-C22-U15 a localității Cluj-Napoca, 

nr.cad./nr.top. 257035-C22-U15, de sub A1 – etaj I, CF nr.257035-C22-U21 a localității Cluj-

Napoca, nr.cad./nr.top.257035-C22-U21, de sub A1 – etaj VII, CF nr.257035-C22-U22 a 

localității Cluj-Napoca, nr.cad./nr.top.257035-C22-U22, de sub A1 – ETAJ TEHNIC, precum și 

cu cota parte indiviză de teren în folosință, cota de 37500/2012700 din CF nr. 257035 a 

localității Cluj-Napoca, nr.cad./nr.top.257035, de sub A1 (decizia CA nr. 276 / 10.11.2016). 

9. Dacă e cazul, suplimentar față de Plafonul Global de exploatare în suma existentă de 60.000.000 

lei, conform contractului de credit nr. 182/06.05.2010 și actele adiționale aferente) se propune 

posibilitatea contractării altor finanțări de orice natura în valoare maximă de 30.000.000 lei de 

către Societate, în calitate de împrumutat/ garant, finanțări având destinație activitatea curentă 

sau credite de investiții. Se împuternicește Consiliul de administrație pentru negocierea, 

stabilirea și aprobarea condițiilor contractuale ale acestor credite precum și pentru aprobarea  

constituirii în garanție a activelor Societății, precum și modificarea garanțiilor (cu excepția 

constituirii de garanții imobiliare noi pentru care va fi necesară o aprobare prealabilă specifică a 

adunării generale extraordinare a acționarilor), Directorul general dna Claudia Gherghel va fi 

semnatara oricăror astfel de acte putând desemna împuterniciți după cum consideră de cuviință.  

10. Împuternicirea consiliului de administrație pentru reevaluarea produselor bancare și a 

condițiilor aplicabile conturilor bancare existente, începerea negocierilor cu noi bănci, 

împuternicire pentru negocierea, stabilirea, aprobarea condițiilor contractuale ale unor noi 

contracte, pentru aprobarea oricăror trageri de sub acest contract și aprobarea constituirii în 
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garanție a activelor Societății (cu excepția garanțiilor imobiliare) pentru garantarea obligațiilor 

Societății rezultând din astfel de contracte. 

11. Aprobarea operațiunii de majorare de capital social în limita unui plafon maxim de 18.013.343,2 

RON, respectiv de la 10.001.205.4 RON la 28.014.548,6 RON pentru corectarea activului net al 

Societății. Majorarea capitalului social se va realiza prin emisiunea unui număr maxim de 

180.133.432 de acțiuni ordinare nominative în formă dematerializată la un preț de 0,1 RON/ 

acțiune, la valoarea nominală, fără primă de emisiune, și care vor fi distribuite pentru subscriere 

după cum urmează: 

a. 121.500.000 de acțiuni în sumă totală de 12.150.000 RON vor fi oferite spre subscriere 

în favoarea acționarului majoritar SGB SMIT International GMBH prin conversia în 

acțiuni a creanțelor certe, lichide și exigibile deținute împotriva Societății în valoare de 

12.150.000 RON (echivalentul a 2.700.000 EUR la un curs de schimb valutar de 1 

EUR/ 4,5 RON), confirmate de un expert independent autorizat, a cărui numire va fi 

aprobată de către acționari; 

b. Restul de maximum 58.633.432 de acțiuni noi în sumă de 5.863.343,2 RON sunt oferite 

spre subscriere celorlalți acționari existenți, în baza dreptului de preferință al acestora, 

în schimbul unor aporturi în numerar. 

Perioada de exercitare a dreptului de preferință în vederea păstrării ponderii deținute 

de către fiecare acționar în capitalul social al Societății este de 31 de zile calendaristice și 

va începe să curgă de la data stabilită prin prospectul și prin anunțul public, întocmite 

în conformitate cu Regulamentul 1/2006, ulterioară datei publicării hotărârii Adunării 

Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial. 

Toți deținătorii de drepturi de preferință trebuie să verse în întregime prețul acțiunilor 

noi în conformitate cu legea aplicabilă. Toate acțiunile care nu sunt subscrise sau plătite 

în întregime de către acționari până la expirarea termenului de exercitare a drepturilor 

de preferință vor fi anulate, fără a fi puse la dispoziția publicului investitor. 

Numărul total de drepturi de preferință este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în 

registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA la data de înregistrare. 

Pentru dobândirea unei acțiuni noi este necesar un număr de drepturi de preferință, 

calculat prin împărțirea numărului de acțiuni existente la numărul maxim de acțiuni 

noi disponibile pentru emitere (0,55). Se propune ca drepturile de preferință să nu 

poată fi tranzacționate. Fiecare acționar poate subscrie în limita drepturilor de 

preferință pe care le deține având în vedere valoarea maximă a majorării capitalului 

social care se va decide în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. 

Subscrierea și emisiunea noilor acțiuni vor fi făcute la valoarea nominală. În cazul în 

care valoarea rezultantă a numărului de acțiuni noi la care un deținător de drepturi de 

preferință este îndreptățit de un număr fracțional, numărul de acțiuni noi care vor fi 

subscrise va fi determinat prin rotunjire în plus sau în minus până la cel mai apropiat 

număr întreg. 

În cazul în care se aplică o excepție de la obligația de întocmire a unui prospect, 

Consiliul de Administrație va fi împuternicit să stabilească și să facă publică perioada de 

subscriere, care va dura 31 de zile calendaristice, în conformitate cu legea. 

12. Împuternicirea Consiliului de Administrație/ratificarea deciziilor Consiliului de Administrație 

pentru a întreprinde măsurile de publicitate necesare, a stabili orice formalități sau proceduri 

necesare obținerii documentelor de subscriere, să aprobe procedura de subscriere, inclusiv data 

de la care începe să curgă perioada de exercitare a dreptului de preferință a acționarilor, 

efectuarea subscrierii sau a altor documente legate de majorarea de capital social, să 
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aprobe/ratifice numirea societății specializate/ broker-ului autorizat care va presta servicii de 

investiții financiare în vederea întocmirii prospectului și documentației aferente necesare pentru 

majorarea capitalului social, în conformitate cu legea aplicabilă, pentru a constata prin decizie 

rezultatul subscripției acțiunilor nou emise și plătite prin conversia creanțelor sau, în cazul 

acționarilor minoritari, în numerar, pentru a anula acțiunile nesubscrise sau neplătite și a 

finaliza pe aceste baze majorarea de capital social. Consiliul de Administrație va avea puterea de 

a numi anumite persoane în vederea efectuării acestor acțiuni. 

13. Modificarea CAP. III art. 7 al actului constitutiv al Societății ca urmare a majorării de capital: 

Art. 7.1 Capitalul social este în valoare de [●] lei, subscris și vărsat integral, împărțit în [●] de 

acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare. Cu această dată se actualizează și numărul de 

acțiuni deținut de fiecare acționar ca urmare a achiziției de acțiuni din 10.12.2014 neînregistrate 

în ORC până la această dată. 

14. Confirmarea închiderii punctului de lucru al societății din București, sector 5, str. Iovița, nr. 23-

27, parter, apt. 2/1, cu efect din data de 01.01.2017. 

15. Împuternicirea fiecăruia dintre domnii Jan Ölscher, Michael Amon, Iulian Stancu, și dnei 

Claudia Gherghel și/sau a oricăror alte persoane desemnate de precedenţii menţionaţi, cu 

posibilitatea de substituire, să semneze în numele acţionarilor Societăţii hotărârea Adunării 

Generale Extraordinare a Acționarilor, declaraţii, cereri, după caz, actul constitutiv actualizat, 

orice alte documente necesare şi să îndeplinească toate formalităţile cerute de lege în faţa 

autorităţilor competente şi în faţa oricăror terţe părţi, inclusiv în faţa Bursei de Valori Bucureşti, 

a Autorităţii de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Registrului Comerţului, 

pentru a pune în aplicare hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a 

Acționarilor, pentru a le publica şi înregistra oriunde este necesar. 

16. Stabilirea datei de 15 februarie 2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor 

asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, 

conform art. 238 din Legea 297/2004, și a datei de 14 februarie 2017 ca ex-date. Întrucât nu se 

propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu 

decid asupra datei plății, așa cum este definită de articolul 2 lit g din Regulamentul nr. 6/2009. 

17. Alternativ la pct. 11, aprobarea majorării capitalului social al societății în limita unui plafon 

maxim de 18.013.343,2 RON prin emisiunea de acțiuni ordinare nominative emise în formă 

dematerializată la un preț egal cu prețul de închidere la tranzacționare al acțiunilor Retrasib S.A. 

la data de referință a adunării generale extraordinare a acționarilor, respectiv 13 ianuarie 2017, 

diferența față de valoarea nominală constituind primă de emisiune. 

18. Aprobarea contractării de către Consiliul de Administrație a serviciilor unui evaluator 

independent autorizat înregistrat la ASF în vederea calculării activului net al Societății și al 

prețului per acțiune raportat la acesta. 

 

Sibiu, 12.01.2017 

Claudia Gherghel 

Director General, împuternicit cf. pct. 4 din hotărârea CA nr. 279/ 21.12.2016 

 

________________  


