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RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006) 
 
Data raportului:  05.04.2018 
 
Denumire emitent:    RETRASIB SA  
 
Sediul social:  Sibiu, str. Ştefan cel Mare, nr. 156, jud. Sibiu 
 
Tel / fax:    0269/253269; 0269/253279 
 
Nr. şi data înregistrării la ORC:  J32/16/1993 
 
C.I.F: RO 3906360 
 
Capital social subscris şi vărsat: 10.001.205,40 lei  
 
COD LEI:  529900TXOYD26GV5QE65 
 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de Societatea 
RETRASIB S.A. este Bursa de Valori Bucureşti simbol RTRA. 
 
 
I. Eveniment important de raportat: Completarea/revizuirea Ordinii de zi a 
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 17/18 Aprilie 2018  
 
In Sedinta Consiliului de Administratie din data de 04.04.2018, membrii Consiliului de 
Administratie al RETRASIB S.A. au luat act de solicitarea numarul 90/03.04.2018 a 
Actionarului majoritar SGB-SMIT International GmbH si au hotarat completarea 
convocatorului adunarii generale a actionarilor ce se va tine in data de 17/18 Aprilie 2018, 
astfel incat, ordinea de zi completata/revizuita este stabilita prin completarea de 
convocator atasata.  

 

 

Reiner Thalacker 

Director General 
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COMPLETARE CONVOCATOR 

 

Consiliul de Administraţie 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, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale 

Legii nr. 24 din 21 martie 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, 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), conform actului constitutiv al Retrasib S.A. precum si 

in baza solicitarii actionarului SGB-SMIT International Gmbh (detinand 67.459.613 actiuni, respectiv 

67,4515% din capitalul social si din numarul total al drepturilor de vot) prin adresa nr. 90/03.04.2018, 

transmisa conform art. 117¹ al Legii nr. 31/1990, privind societatile  

COMPLETEAZA CONVOCATORUL  

adunării generale ordinare a acționarilor („Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor”) ce va avea 

loc în data de 17/18 Aprilie 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 

1094/16.03.2018 și in ziarul ”De Toate pentru Toți” nr. 2776/16.03.2018, cu punctele 13, 14, 15, astfel încât 

ordinea de zi completata/revizuita va avea următorul conținut:  

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2017. 

2. Prezentarea, analiza şi aprobarea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2017, 

pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea şi certificarea situațiilor financiare 

încheiate la 31.12.2017 şi a Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pentru exercițiul 

financiar 2017.  

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2017. 

4. Discutarea şi aprobarea modalităţii de acoperire a pierderii aferente exercițiului financiar 2017, 

conform propunerii formulate de consiliul de administrație în raportul de gestiune pentru exercițiul 

financiar 2017.  

5. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018. 

6. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea programului de investiţii pe anul 2018. 

7. Aprobarea listei mijloacelor fixe care urmează să fie scoase din funcţiune. 

8. Aprobarea reevaluarii mijloacelor fixe din grupa Teren si  Construcții la data de 31.12.2017. 

9. Aprobarea numirii unui nou membru in Consiliul de Administratie al Societatii, pentru un mandat 

de 2 ani de zile, in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii. (vot secret) 

10. Aprobarea prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru inca 2 

ani de zile. (vot secret) 

11. Stabilirea datei de 4 Mai 2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora 

se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform Legii nr. 24/2017 

și a datei de 3 Mai  2018 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. 
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12. Împuternicirea fiecăruia dintre domnii Jan Ölscher, Tilo Dorn, Iulian Stancu şi Reiner Thalacker 

şi/sau a oricăror alte persoane desemnate de precedenţii menţionaţi, să semneze în numele 

acționarilor Societăţii hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, declaraţii, cereri, 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 Ordinare a Acționarilor, pentru a le publica şi 

înregistra oriunde este necesar. 

13. Aprobarea prelungirii Plafonului Global de Exploatare multivalută în sumă de 60.000000 lei in 

baza contractului de credit nr. 182/06.05.2010, așa cum a fost modificat prin 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, prelungirea liniei 

de credit în cadrul Plafonului cu 12 luni; Credite pe termen scurt / 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. 

14. Împuternicirea directorului general al Societatii, dl. Reiner Thalacker, pentru negocierea, stabilirea, 

aprobarea condițiilor contractuale ale actelor modificatoare ale contractului de credit de la pct. 13, 

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 a acționarilor). Pentru garantarea obligațiilor Societății 

rezultând din acest contract, directorul general dl. Reiner Thalacker va fi semnatarul oricăror acte, 

putând desemna împuterniciți după cum consideră de cuviință. 

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

menționate mai sus la pct. 13 (inclusiv Hotarari ale Consiliului de Administratie), inclusiv a actelor 

modificatoare și de constituire de garanții în acest scop. 

 

Jan Ölscher  

Președinte al Consiliului de Administrație 

________________  

 


