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Hotărârea nr. 30 / 18.03.2021 
a Adunării generale Extraordinare a Acționarilor 

AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. 
(proiect) 

 

Adunarea Generală Exraordinara a Acționarilor (AGEA) societății AGROLAND BUSINESS 

SYSTEM S.A.  (în continuare „Societatea”), cu sediul social în: Timișoara, str. Gării nr. 14, jud. 

Timiș, România, cu adresa de corespondență în Timișoara, bd. Cetății, nr. 5-7-9, et. 2, jud. 

Timiș, având codul de înregistrare fiscală: RO 25165241, numărul de ordine în Registrul 

Comerțului: J35/405/2009, 

întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data de 18 martie 2021, ora 

09:00, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind 

emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 

5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,  

în prezența acționarilor reprezentând ____________ % din capitalul social și din numărul total 

de acțiuni cu drept de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de 

Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 05 martie 2021 stabilită ca Dată de referință, 

în urma dezbaterilor astfel cum au fost consemnate în Procesul-verbal al ședinței, 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

1. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot desemnarea 
domnului Horia Dan Cardoș de a participa în cadrul adunării generale a asociaților 
societății AGROLAND AGRIBUSINESS SRL, cu sediul în sat Pielești, com. Pielești, T44, 
P43, jud. Dolj, nr. de înregistrare la Registrul Comerţului J16/1009/2017, cod unic de 
înregistrare RO37478862 și împuternicirea acestuia de a vota în favoarea 
următoarelor puncte de pe ordinea de zi:  

a) transformarea societății AGROLAND AGRIBUSINESS din societate cu răspundere 
limitată în societate pe acțiuni cu toate consecințele care derurg din aceasta;  

b) delegarea organului de administrare al societății AGROLAND AGRIBUSINESS 
pentru ca, prin decizie, ulterior transformării în societate pe acțiuni,  

i. să majoreze capitalul social al societății AGROLAND AGRIBUSINESS cu 
22.500 lei, de la 90.000 lei până la 112.500 lei, cu scopul de a oferi spre 
subscriere noile acțiuni în cadrul unei oferte de vânzare prin metoda 
plasamentului privat (o ofertă adresată unui număr mai mic de 150 de 
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persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, pe stat 
membru al UE),  

ii. să efectueze toate demersurile necesare privind pregătirea, derularea și 
închiderea ofertei de vânzare de acțiuni, inclusiv să stabilească 
caracteristicile acțiunilor cum ar fi, dar fără a se limita la: prețul de ofertă, 
prima de emisiune sau mecanismul de determinare a primei de emisiune, 
condiția de succes a ofertei, destinația fondurilor obținute în urma ofertei, 
metoda de alocare, anularea acțiunilor nou emise și rămase nesubscrise; 

iii. să înregistreze operațiunea de majorare a capitalului social și de 
constatare a sumei cu care se majorează capitalul social,  

c) ridicarea dreptului de preferință al tuturor acționarilor Societății în vederea 
punerii în aplicare a lit. b) de mai sus. În cadrul plasamentului privat vor putea 
participa atât acționarii interesați cât și orice altă persoană interesată;  

d) admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise conform lit. b) de mai sus în cadrul 
sistemului multilateral de tranzacționare (SMT) al Bursei de Valori București 
(BVB) și delegarea organului de administrare al societății în vederea efectuării 
tuturor demersurilor necesare; 

e) emisiunea de către societatea AGROLAND AGRIBUSINESS, după transformarea în 
societate pe acțiuni, a unor obligațiuni cu o valoare nominală maximă totală de 
20 milioane de lei, cu o dobândă maxim 9% și cu o scadență de minim 3 ani și 
maxim 7 ani, în una sau mai multe emisiuni / tranșe, precum și vânzarea acestora 

prin metoda plasamentului privat (o ofertă adresată unui număr mai mic de 150 
de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, pe stat membru 
al UE); 

f) delegarea organului de administrare al societății AGROLAND AGRIBUSINESS 
pentru ca în legătură cu lit. e) de mai sus să decidă tipul, momentul, tranșele, 
numărul de obligațiuni, rata dobânzii, condițiile de rambursare și orice alte 
caracteristici necesare.  

g) admiterea la tranzacționare a obligațiunilor emise conform lit. e) și f) de mai sus 
în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (SMT) al Bursei de Valori 
București (BVB) și delegarea organului de administrare al societății AGROLAND 
AGRIBUSINESS în vederea efectuării tuturor demersurilor necesare; 

h) desemnarea SSIF Tradeville SA pentru intermedierea plasamentelor private 

prevăzute la lit. b) și e) de mai sus și admiterea la tranzacționare a respectivelor 
valori mobiliare (lit. d) și g) de mai sus);  

i) mandarea dl. Radu Florin, cu drept de substituire / subdelegare, pentru semnarea 

hotărârii în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți și pentru 

întreprinderea tuturor formalităților necesare în scopul implementării, 

depunerii, înregistrării, publicării hotărârii AGEA și/sau operațiunilor aprobate 

prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest 

scop. 
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2. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] delegarea administratorului unic 

de a decide participarea Societății la majorările de capital social ale AGROLAND 

AGRIBUSINESS SRL, cu sediul în sat Pielești, com. Pielești, T44, P43, jud. Dolj, nr. de 

înregistrare la Registrul Comerţului J16/1009/2017, cod unic de înregistrare 

RO37478862 prevăzute la pct. 1 de mai sus. 

3. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] aprobarea datei de înregistrare 

(definită ca fiind dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se 

răsfrânge hotărârea) - propunere 09.04.2021 și dată ex-date: - propunere 08.04.2021. 

4. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] împuternicirea domnului Horia 

Cardoș, Administrator unic, să numească persoanele care vor îndeplini toate 

formalitățile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale 

Extraordinare care va fi adoptată, precum și înregistrării acesteia la Registrul 

Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 

 

  

 

Administrator unic, 

HORIA DAN CARDOȘ 


