
                 HOTARAREA nr. 12 din 12.04.2021 A ADUNARII GENERALE                 

                    EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR BRAICONF SA,  

 

Întrunită legal în ziua de 12.04.2021, ora 11.00, la sediul Societăţii din Brăila, Str. Şcolilor nr. 53, Judţtul 

Brăila, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Braiconf SA (Adunarea) şi-a desfăşurat lucrările, la 

prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 şi Actul 

Constitutiv al Societăţii. La şedinţă au participat 5 (cinci) acţionari – prezenţi sau care au votat prin 

corespondenţă, având un număr total de 34.708.493 acţiuni – reprezentând 77,4480 % din capitalul social. 

Acţionarii înregistraţi în Lista de prezenţă au fost îndreptăţiţi să participe şi să voteze în Adunare conform 

drepturilor de vot stabilite prin Registrul acţionarilor Societăţii la data de referinţă 01.04.2021. În urma 

dezbaterilor care au avut loc în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R şi ale Actului constitutiv al 

Societăţii, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor,  

 

                                                          HOTĂRĂŞTE:  

 

Art. 1. Se aprobă, cu 30.695.493 voturi "PENTRU", reprezentând 88,4379% din acţionarii ce participă la 

şedinţa AGEA, majorarea capitalului social al societăţii în următoarele condiţii:  

1.1. Majorarea capitalului social într-o singură etapă prin contribuţii în numerar cu suma maximă de 

2.240.775 RON, de la valoarea curentă de 4.481.550 RON la valoarea maximă de 6.722.325 RON, prin 

emiterea de maxim 22.407.750 noi acţiuni cu valoarea nominală de 0,10 RON fiecare acţiune, la un preţ de 

emisiune egal cu valoarea nominală, cu scopul de a obţine lichidităţi suplimentare pentru programul de 

investitii.  

1.2. Majorarea de capital social se va efectua cu respectarea dreptului de preferinţă al acţionarilor societăţii 

înregistraţi la data înregistrării în Registrul Acţionarilor societăţii ţinut de Depozitarul Central SA (dată la care 

se determină care sunt acţionarii îndreptăţiţi să subscrie în majorarea de capital social proporţional cu 

deţinerile lor în capitalul social al societăţii de la data înregistrării aprobată prin prezenta AGEA). În acest 

sens, fiecare 2(doua) actiuni detinute determina posibilitatea de a subscrie o acţiune nouă.  

1.3. Perioada în care va putea fi exercitat dreptul de preferinţă va fi de o luna, astfel cum va fi indicat în 

prospectul de ofertă cu privire la majorarea de capital social. Drepturile de preferinţă nu sunt tranzacţionabile.  

1.4. Plata acţiunilor se va face integral la momentul subscrierii, în contul bancar al societăţii indicat în 

procedura de subscriere.  

1.5. Noile acţiuni care nu au fost subscrise de către acţionarii societăţii înregistraţi la Depozitarul Central SA 

la data înregistrării pe parcursul perioadei de exercitare a dreptului de preferinţă vor fi anulate printr-o decizie 

a Consiliului de Administraţie. Art. 2. Se aprobă, cu 30.695.493 voturi "PENTRU", reprezentând 88,4379% 

din acţionarii ce participă la şedinţa AGEA, procedura de subscriere care este anexată Hotărârii AGEA.  

Art. 3. Se aprobă, cu 30.695.493 voturi "PENTRU", reprezentând 88,4379% din acţionarii ce participă la 

şedinţa AGEA, împuternicirea Consiliului de Administraţie să modifice procedura de subscriere aprobată la 

punctul anterior, dacă este cazul, să ia toate masurile, să intreprindă toate acţiunile şi să îndeplinească toate 

formalităţile necesare sau recomandate în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii cu privire la majorarea 

capitalului social şi să finalizeze majorarea de capital social conform celor de mai sus prin reprezentarea 

Societăţii în faţa oricăror autorităţi, organisme de reglementare şi registre în vederea împlementării majorării 

de capital social, incluzând fară a se limita la: SSIF, Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere 

Financiară, Depozitarul Central SA, Bursa de Valori Bucuresti.  

Art. 4. Se aprobă, cu 30.695.493 voturi "PENTRU", reprezentând 88,4379% din acţionarii ce participă la 

şedinţa AGEA, data de 04.05.2021, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din 

Legea 24/2017, a datei de 29.04.2021, ex-data si 05.05.2021 ca data plaţii.  

Art. 5. Se aprobă, cu 30.695.493 voturi "PENTRU", reprezentând 88,4379% din acţionarii ce participă la 

şedinţa AGEA, actualizarea actului constitutiv al societăţii în conformitate cu hotărârea de majorare a 

capitalului social. 

………………………………………………………………………………………. 

                                                           Braiconf SA  

                 Presedinte Consiliu de Administratie, Silviu-Bogdan Dumitrache 


