
 

 

 

Către: Bursa de Valori București S.A. 

         Autoritatea de Supraveghere Financiară  

 

RAPORT CURENT 16/2022 

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si 
operațiuni de piața și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de 
Tranzacționare. 
 
Data raportului 05.12.2022 
Denumirea societății Grup Șerban Holding S.A. 
Sediul social Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală 

nr. 25, jud. Bacău, România 
Telefon +40 31 860 21 01 
Email ir@grup-serban.ro 
Website www.grup-serban.ro 
Nr. înreg. la ONRC J4/1556/2018 
Cod unic de înregistrare RO 40006886 
Capital social subscris și vărsat 169.496.147 RON 
Număr de acțiuni 169.496.147 
Simbol GSH 
Piața de tranzacționare MTS AeRO Premium 

Evenimente importante de raportat: Hotărârile AGOA & AGEA din data de 05.12.2022 

În data de 05.12.2022, de la ora 10:00, la sediul Companiei din Filipești, comuna Bogdănești, str. 

Principală nr. 25, jud. Bacău, România, s-a desfășurat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 

Grup Șerban Holding S.A., (denumită în continuare „Compania”), și începând cu ora 10:30, la 

aceeași locație, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei. Pentru 

ambele ședințe, cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare. 

Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Companiei sunt anexate 

acestui raport curent. 

Șerban Lucian Nicolae 

Director General 

  



 

 

RESOLUTION OF THE ORDINARY GENERAL 

MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF 

 

GRUP ȘERBAN HOLDING S.A. 

 

NO. 7 OF 5 DECEMBER 2022 

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE 

ORDINARE A ACŢIONARILOR 

 

GRUP ȘERBAN HOLDING S.A. 

 

NR. 7 DIN DATA DE 05 DECEMBRIE 2022 

  

The Ordinary General Meeting of the Shareholders of 

GRUP ȘERBAN HOLDING S.A., a joint-stock 

company duly organized and existing under the laws 

of Romania, having its registered office in Filipești, 

Bogdănești commune, 25 Principală Street, Bacău 

county, Romania, registered with the Trade Register 

under no. J4/1556/2018, sole identification code 

(CUI) 40006886, having subscribed and paid share 

capital of RON 169,496,147, consisting of 

169,496,147  nominative shares, in dematerialized 

form, having a nominal value of RON 1 each (the 

Company), 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor GRUP 

ȘERBAN HOLDING S.A., o societate pe acţiuni 

înfiinţată şi care funcţionează în conformitate cu 

legislaţia din România, având sediul social în Filipești, 

comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, județul 

Bacău, România, înregistrată la Registrul Comerţului 

sub numărul J4/1556/2018, cod unic de înregistrare 

(CUI) 40006886, având un capital social subscris şi 

vărsat de 169.496.147 RON, împărţit în 169.496.147 

acţiuni nominative în formă dematerializată având o 

valoare nominală de 1 leu fiecare (Societatea), 

duly convened as per the legal provisions and the 

provisions of the Company’s articles of association, in 

accordance with the calling notice for the Ordinary 

General Meeting of the Shareholders of the Company 

(OGMS) dated 27 October 2022, published in the 

Official Gazette of Romania, Part IV, no. 4541 dated 

28 October 2022  and in the newspaper Desteptarea 

No. 9265 dated 28 October 2022 as well as, on 27 

October 2022, on the Company’s website at 

www.grup-serban.ro, Investors > General Meetings 

section, 

convocată în mod corespunzător în conformitate cu 

prevederile legale şi prevederile actului constitutiv al 

Societăţii, potrivit convocatorului pentru Adunarea 

Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii (AGOA) 

din data de 27 octombrie 2022, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4541 din data 

de 28 octombrie 2022 şi în ziarul Desteptarea 

nr. 9265 din data de 28 octombrie 2022, precum şi, la 

data de 27 octombrie 2022, pe pagina de web a 

Societăţii la adresa www.grup-serban.ro, secţiunea 

Investitori > Adunări Generale, 

duly gathered on the above mentioned date as per the 

provisions required by the law and in accordance with 

the provisions of the Company’s articles of 

association (the Articles of Association), with the 

participation of shareholders representing 95.9104% 

of the total voting rights and of the Company’s share 

capital: 

întrunită în mod legal la data menţionată mai sus în 

conformitate cu prevederile cerute de lege şi cu 

prevederile actului constitutiv al Societăţii (Actul 

Constitutiv), în prezenţa unor acţionari reprezentând 

95,9104% din totalul drepturilor de vot şi din capitalul 

social al Societăţii:  

HEREBY DECIDES AS FOLLOWS: A HOTĂRÂT URMĂTOARELE: 

1. Approval of the method of distribution of the 

remaining undistributed net profit related to the 

year 2020, in the amount of 17.419.110 RON, as 

follows: 

1. Aprobarea modului de repartizare a profitului 

net rămas nedistribuit aferent anului 2020, în sumă 

17.419.110 RON, astfel: 

• Capitalizare și utilizarea pentru acordarea 

de acțiuni către acționari, printr-o 



 

 

 Capitalization and use for granting shares to 

shareholders, through a share capital 

increase operation: 10.593.509 (ten million 

five hundred ninety-three thousand five 

hundred nine) RON, 

Undistributed profit, amounting to   6.825.601 

RON 

operațiune de majorare de capital social: 

10.593.509 (zece milioane cinci sute 

nouăzeci și trei de mii cinci sute nouă) 

RON, 

• Profit rămas nedistribuit, în valoare de 

6.825.601 RON. 

 

The OGMS approves of the method of distribution of 

the remaining undistributed net profit related to the 

year 2020, in the amount of 17.419.110 RON. 

AGOA aprobă modul de repartizare a profitului net 

rămas nedistribuit aferent anului 2020, în sumă 

17.419.110 RON. 

For item 1 of the agenda shareholders owning 

162,564,513 voting rights, representing 95.9104% of 

the share capital and 95.9104 of the total voting rights 

have been present or validly represented or voted by 

correspondence. 

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi au fost prezenţi 

sau reprezentaţi în mod valabil sau au votat prin 

corespondență acţionari deţinând 162.564.513 

drepturi de vot, reprezentând 95,9104% din capitalul 

social şi 95,9104% din totalul drepturilor de vot. 

A number of 162,564,513 valid votes have been cast, 

representing 162,564,513 shares, 95.9104% of the 

share capital, 100% of the total voting rights held by 

the present or validly represented shareholders and 

95.9104% of the total voting rights. It has been voted: 

A fost exprimat valabil un număr de 162.564.513  

voturi reprezentând 162.564.513 acţiuni, 95,9104% 

din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot 

deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod 

valabil și 95,9104% din totalul drepturilor de vot. S-a 

votat: 

“for” with a number of 162,564,513 validly expressed 

votes (representing 100% of the total number of valid 

votes expressed by the present or validly represented 

shareholders and 95.9104% of the total number of 

voting rights), 

”pentru” cu un număr de 162.564.513 voturi valabil 

exprimate (reprezentând 100% din numărul total de 

voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați 

în mod valabil și 95,9104% din numărul total de 

drepturi de vot), 

“against” with a number of 0 validly expressed votes 

(representing 0% of the total number of valid votes 

expressed by the present or validly represented 

shareholders and 0% of the total number of voting 

rights) and 

”împotriva” cu un număr de 0 voturi valabil exprimate 

(reprezentând 0% din numărul total de voturi 

exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în 

mod valabil și 0% din numărul total de drepturi de 

vot), şi 

A number of 0 “abstains and not cast votes” were 

registered. 

A fost înregistrat un număr de 0 ”abţineri şi voturi 

neexprimate”.  

0 votes have been annulled. Au fost anulate 0 voturi. 

2. Approval of the extension of the mandate of the 

auditor BDO Audit S.R.L., with headquarters in 

Invingătorilor str., no. 24, floor 1, 2, 3, 4, sector 3, 

Bucharest, ROMANIA, registered at the 

Commercial Register under no. J40 / 22485 / 

07.12.1994, unique registration code RO6546223, 

bank account no. RO77 BRDE 441S V002 6129 

4510 RON, opened at BRD Decebal, represented 

2. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului 

BDO Audit S.R.L., cu sediul în str. Învingătorilor, 

nr.24, etaj 1, 2, 3, 4, sector 3, București, 

ROMÂNIA, înregistrată la Registrul Comerțului 

sub nr. J40 / 22485 / 07.12.1994, cod unic de 

înregistrare RO6546223, cont bancar nr. RO77 

BRDE 441S V002 6129 4510 RON, deschis la BRD 

Decebal, reprezentată prin Mircea Tudor, în 



 

 

by Mircea Tudor, as Audit Partner, for a mandate 

of 1 (one) year, starting from the date of this 

OGMS decision, respectively December 5, 2022. 

calitate de Partener Audit, pentru un mandat de 1 

(unu) an, începând cu data prezentei hotărâri 

AGOA, respectiv 05 decembrie 2022. 

The OGMS approves the extension of the mandate of 

the auditor BDO Audit SRL. 

AGOA aprobă prelungirea mandatului auditorului 

BDO Audit SRL.   

For item 2 of the agenda shareholders owning 

162,564,513 voting rights, representing 95.9104% of 

the share capital and 95.9104 of the total voting rights 

have been present or validly represented or voted by 

correspondence. 

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi au fost prezenţi 

sau reprezentaţi în mod valabil sau au votat prin 

corespondență acţionari deţinând 162.564.513 

drepturi de vot, reprezentând 95,9104% din capitalul 

social şi 95,9104% din totalul drepturilor de vot. 

A number of 162,564,513 valid votes have been cast, 

representing 162,564,513 shares, 95.9104% of the 

share capital, 100% of the total voting rights held by 

the present or validly represented shareholders and 

95.9104% of the total voting rights. It has been voted: 

A fost exprimat valabil un număr de 162.564.513  

voturi reprezentând 162.564.513 acţiuni, 95,9104% 

din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot 

deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod 

valabil și 95,9104% din totalul drepturilor de vot. S-a 

votat: 

“for” with a number of 162,564,513 validly expressed 

votes (representing 100% of the total number of valid 

votes expressed by the present or validly represented 

shareholders and 95.9104% of the total number of 

voting rights), 

”pentru” cu un număr de 162.564.513 voturi valabil 

exprimate (reprezentând 100% din numărul total de 

voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați 

în mod valabil și 95,9104% din numărul total de 

drepturi de vot), 

“against” with a number of 0 validly expressed votes 

(representing 0% of the total number of valid votes 

expressed by the present or validly represented 

shareholders and 0% of the total number of voting 

rights) and 

”împotriva” cu un număr de 0 voturi valabil exprimate 

(reprezentând 0% din numărul total de voturi 

exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în 

mod valabil și 0% din numărul total de drepturi de 

vot), şi 

A number of 0 “abstains and not cast votes” were 

registered. 

A fost înregistrat un număr de 0 ”abţineri şi voturi 

neexprimate”.  

0 votes have been annulled. Au fost anulate 0 voturi. 

3. Approval of the authorization of the executive 

members of the Board of Directors, as in the name 

and on behalf of the Company, with full power and 

authority: 

• to negotiate the terms and conditions of the 

mandate of BDO Audit S.R.L., as well as to 

negotiate, approve and sign any 

documents, respectively to perform any 

necessary, useful or appropriate legal acts 

and facts in relation to the above; and 

3. Aprobarea autorizării membrilor executivi ai 

Consiliului de Administrație, ca în numele și pe 

seama Societății, cu putere și autoritate deplină: 

• să negocieze termenii și condițiile 

mandatului BDO Audit S.R.L., precum și să 

negocieze, aprobe și semneze orice 

documente, respectiv să îndeplinească orice 

acte și fapte juridice necesare, utile sau 

oportune în legătură cu cele de mai sus; și 



 

 

• authorize representatives of the Company 

to sign any such documents, perform any 

such formalities and perform any such 

actions. 

• să împuternicească reprezentanți ai 

Societății pentru a semna orice astfel de 

documente, a îndeplini orice astfel de 

formalități și a îndeplini orice astfel de 

acțiuni. 

The AGOA approves the authorization of the 

executive members of the Board of Directors, as in the 

name and on behalf of the Company, with full power 

and authority: 

-  to negotiate the terms and conditions of the 

mandate of BDO Audit S.R.L., as well as to 

negotiate, approve and sign any documents, 

respectively to perform any necessary, useful or 

appropriate legal acts and facts in relation to the 

above; and 

-   to authorize representatives of the Company to 

sign any such documents, perform any such 

formalities and carry out any such actions. 

AGOA aprobă autorizarea membrilor executivi ai 

Consiliului de Administrație, ca în numele și pe seama 

Societății, cu putere și autoritate deplină: 

- să negocieze termenii și condițiile mandatului 

BDO Audit S.R.L., precum și să negocieze, 

aprobe și semneze orice documente, respectiv 

să îndeplinească orice acte și fapte juridice 

necesare, utile sau oportune în legătură cu cele 

de mai sus; și 

- să împuternicească reprezentanți ai Societății 

pentru a semna orice astfel de documente, a 

îndeplini orice astfel de formalități și a 

îndeplini orice astfel de acțiuni. 

 

For item 3 of the agenda shareholders owning 

162,564,513 voting rights, representing 95.9104% of 

the share capital and 95.9104 of the total voting rights 

have been present or validly represented or voted by 

correspondence. 

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi au fost prezenţi 

sau reprezentaţi în mod valabil sau au votat prin 

corespondență acţionari deţinând 162.564.513 

drepturi de vot, reprezentând 95,9104% din capitalul 

social şi 95,9104% din totalul drepturilor de vot. 

A number of 162,564,513 valid votes have been cast, 

representing 162,564,513 shares, 95.9104% of the 

share capital, 100% of the total voting rights held by 

the present or validly represented shareholders and 

95.9104% of the total voting rights. It has been voted: 

A fost exprimat valabil un număr de 162.564.513  

voturi reprezentând 162.564.513 acţiuni, 95,9104% 

din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot 

deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod 

valabil și 95,9104% din totalul drepturilor de vot. S-a 

votat: 

“for” with a number of 162,564,513 validly expressed 

votes (representing 100% of the total number of valid 

votes expressed by the present or validly represented 

shareholders and 95.9104% of the total number of 

voting rights), 

”pentru” cu un număr de 162.564.513 voturi valabil 

exprimate (reprezentând 100% din numărul total de 

voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați 

în mod valabil și 95,9104% din numărul total de 

drepturi de vot), 

“against” with a number of 0 validly expressed votes 

(representing 0% of the total number of valid votes 

expressed by the present or validly represented 

shareholders and 0% of the total number of voting 

rights) and 

”împotriva” cu un număr de 0 voturi valabil exprimate 

(reprezentând 0% din numărul total de voturi 

exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în 

mod valabil și 0% din numărul total de drepturi de 

vot), şi 

A number of 0 “abstains and not cast votes” were 

registered. 

A fost înregistrat un număr de 0 ”abţineri şi voturi 

neexprimate”.  



 

 

0 votes have been annulled. Au fost anulate 0 voturi. 

4. Approval of the power of attorney of the 

executive members of the Board of Directors 

and/or the Directors of the Company, with the 

possibility of sub-delegation, in the name and on 

behalf of the Company, with full power and 

authority, to sign any documents, including the 

OGMS decision, to submit, to request publication 

in Monitorul Oficial al României part IV of the 

decision, to pick up any documents, to complete 

any necessary formalities before the Trade 

Registry Office, as well as before any other 

authority, public institution, legal or natural 

person, as well as to perform any operations, in 

order to implement and ensure the opposability of 

the decisions to be adopted by the AGOA. 

4. Aprobarea împuternicirii membrilor executivi 

ai Consiliului de Administrație și/ sau a 

Directorilor Societății, cu posibilitatea de 

subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu 

putere și autoritate deplină, să semneze orice 

documente, inclusiv hotărârea AGOA, să depună, 

să solicite publicarea în Monitorul Oficial al 

României partea a IV-a hotărârii, să ridice orice 

documente, să îndeplinească orice formalități 

necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, 

precum și în fața oricărei alte autorități, instituții 

publice, persoane juridice sau fizice, precum și să 

execute orice operațiuni, în vederea aducerii la 

îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor 

ce urmează să fie adoptate de către AGOA. 

The OGMS approves the authorization of the 

executive members of the Board of Directors and/or 

the Directors of the Company, with the possibility of 

sub-delegation, to sign any documents, including the 

AGOA decision, in the name and on behalf of the 

Company, with full power and authority, to submit, to 

request publication in Monitorul Oficial al României 

part IV of the decision, to pick up any documents, to 

complete any necessary formalities before the Trade 

Registry Office, as well as before any other authority, 

public institution, legal or natural person, as well as to 

perform any operations, in order to implement and 

ensure the opposability of the decisions to be adopted 

by the AGOA. 

AGOA aprobă împuternicirea membrilor 

executivi ai Consiliului de Administrație și/ sau a 

Directorilor Societății, cu posibilitatea de 

subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, 

cu putere și autoritate deplină, să semneze orice 

documente, inclusiv hotărârea AGOA, să depună, 

să solicite publicarea în Monitorul Oficial al 

României partea a IV-a hotărârii, să ridice orice 

documente, să îndeplinească orice formalități 

necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, 

precum și în fața oricărei alte autorități, instituții 

publice, persoane juridice sau fizice, precum și să 

execute orice operațiuni, în vederea aducerii la 

îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor 

ce urmează să fie adoptate de către AGOA. 

For item 4 of the agenda shareholders owning 

162,564,513 voting rights, representing 95.9104% of 

the share capital and 95.9104% of the total voting 

rights have been present or validly represented or 

voted by correspondence. 

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi au fost prezenţi 

sau reprezentaţi în mod valabil sau au votat prin 

corespondență acţionari deţinând 162.564.513 

drepturi de vot, reprezentând 95,9104 % din capitalul 

social şi 95,9104 % din totalul drepturilor de vot. 

A number of 162.564.513 valid votes have been cast, 

representing 162.564.513 shares, 95,9104 % of the 

share capital, 95,9104 % of the total voting rights held 

by the present or validly represented shareholders or 

by the shareholders who validly voted by 

correspondence and 95,9104 % of the total voting 

rights. It has been voted: 

A fost exprimat valabil un număr de 162.564.513 

voturi reprezentând 162.564.513 acţiuni, 95,9104 % 

din capitalul social, 95,9104 % din totalul drepturilor 

de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați 

în mod valabil sau care au votat valabil prin 

corespondență și 95,9104 % din totalul drepturilor de 

vot. S-a votat: 

“for” with a number of 162.564.513 validly expressed 

votes (representing 95,9104 % of the total number of 

”pentru” cu un număr de 162.564.513 voturi valabil 

exprimate (reprezentând 95,9104 % din numărul total 



 

 

valid votes expressed by the present or validly 

represented shareholders or by the shareholders who 

validly voted by correspondence and 95,9104 % of the 

total number of voting rights), 

de voturi exprimate de acționarii prezenți sau 

reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil 

prin corespondență și 95,9104 % din numărul total de 

drepturi de vot), 

“against” with a number of 0 validly expressed votes 

(representing 0% of the total number of valid votes 

expressed by the present or validly represented 

shareholders and 0% of the total number of voting 

rights)) and 

”împotriva” cu un număr de 0 voturi valabil exprimate 

(reprezentând 0% din numărul total de voturi 

exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în 

mod valabil și 0% din numărul total de drepturi de vot) 

şi 

A number of 0 “abstains and not cast votes” were 

registered. 

A fost înregistrat un număr de 0 ”abţineri şi voturi 

neexprimate”.  

0 votes have been annulled. Au fost anulate 0 voturi. 

This resolution was signed in 3 (three) bilingual 

originals, in English and Romanian languages 

according to the minutes of the Ordinary General 

Meeting of the Shareholders of the Company dated  

5 December 2022. 

Această hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare 

originale bilingve, în limbile română şi engleză, în 

conformitate cu procesul-verbal al Adunării Generale 

Ordinare a Acţionarilor Societăţii din data de  

5 decembrie 2022. 

 

CHAIRMAN OF THE MEETING / PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Serban Lucian Nicolae 

___________________ 

SECRETARY OF THE MEETING / SECRETAR DE ŞEDINŢĂ 

Florin Gradinaru 

___________________ 

 
 

  



 

 

RESOLUTION OF THE EXTRAORDINARY 

GENERAL MEETING OF THE 

SHAREHOLDERS OF 

 

GRUP ȘERBAN HOLDING S.A. 

 

NO. 8 OF 5 DECEMBER 2022 

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE 

EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR 

 

GRUP ȘERBAN HOLDING S.A. 

 

NR. 8 DIN DATA DE 05 DECEMBRIE 2022 

  

The Extraordinary General Meeting of the 

Shareholders of GRUP ȘERBAN HOLDING S.A., a 

joint-stock company duly organized and existing 

under the laws of Romania, having its registered office 

in Filipești, Bogdănești commune, 25 Principală 

Street, Bacău county, Romania, registered with the 

Trade Register under no. J4/1556/2018, sole 

identification code (CUI) 40006886, having 

subscribed and paid share capital of RON 

169,496,147, consisting of 169,496,147  nominative 

shares, in dematerialized form, having a nominal 

value of RON 1 each (the Company), 

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 

GRUP ȘERBAN HOLDING S.A., o societate pe 

acţiuni înfiinţată şi care funcţionează în conformitate 

cu legislaţia din România, având sediul social în 

Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, 

județul Bacău, România, înregistrată la Registrul 

Comerţului sub numărul J4/1556/2018, cod unic de 

înregistrare (CUI) 40006886, având un capital social 

subscris şi vărsat de 169.496.147 RON, împărţit în 

169.496.147 acţiuni nominative în formă 

dematerializată având o valoare nominală de 1 leu 

fiecare (Societatea), 

duly convened as per the legal provisions and the 

provisions of the Company’s articles of association, in 

accordance with the calling notice for the 

Extraordinary General Meeting of the Shareholders of 

the Company (EGMS) dated 27 October 2022, 

published in the Official Gazette of Romania, Part IV, 

no. 4541 dated 28 October 2022  and in the newspaper 

Desteptarea No. 9265 dated 28 October 2022 as well 

as, on 27 October 2022, on the Company’s website at 

www.grup-serban.ro, Investors > General Meetings 

section, 

convocată în mod corespunzător în conformitate cu 

prevederile legale şi prevederile actului constitutiv al 

Societăţii, potrivit convocatorului pentru Adunarea 

Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii 

(AGEA) din data de 27 octombrie 2022, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4541 

din data de 28 octombrie 2022 şi în ziarul Desteptarea 

nr. 9265 din data de 28 octombrie 2022, precum şi, la 

data de 27 octombrie 2022, pe pagina de web a 

Societăţii la adresa www.grup-serban.ro, secţiunea 

Investitori > Adunări Generale, 

duly gathered on the above mentioned date as per the 

provisions required by the law and in accordance with 

the provisions of the Company’s articles of 

association (the Articles of Association), with the 

participation of shareholders representing 95.9104% 

of the total voting rights and of the Company’s share 

capital: 

întrunită în mod legal la data menţionată mai sus în 

conformitate cu prevederile cerute de lege şi cu 

prevederile actului constitutiv al Societăţii (Actul 

Constitutiv), în prezenţa unor acţionari reprezentând 

95,9104% din totalul drepturilor de vot şi din capitalul 

social al Societăţii:  

HEREBY DECIDES AS FOLLOWS: A HOTĂRÂT URMĂTOARELE: 

 

1. Subject to the approval of point 1 on the 

AGOA agenda, the approval of the increase of 

the share capital by the amount of up to 

10,593,509 (ten million five hundred and 

ninety-three thousand five hundred and nine) 

1. Sub condiția aprobării punctului 1 de pe ordinea 

de zi AGOA, aprobarea majorării capitalului 

social cu suma de până la 10.593.509 (zece milioane 

cinci sute nouăzeci și trei de mii cinci sute nouă) 

RON, prin emisiunea unui număr de până la 

10.593.509 de acțiuni noi ordinare, nominative și 



 

 

RON, by issuing a number of up to 10,593,509 

of new ordinary, registered and 

dematerialized shares, with a nominal value of 

1 RON per share (New Shares), following the 

incorporation of 57.775% of the undistributed 

profit related to 2020, as well as the approval 

of a price of 2.01 RON per share for the 

compensation of fractions results following the 

application of the specific algorithm shown 

below and the rounding of the number of New 

Shares that will be issued, according to the 

legal provisions in force, as follows: 

 
(i) The New Shares will be allocated to the 

Company's shareholders in proportion to 

the holdings in the Company's share 

capital, for every 16 shares already held, 1 

New Share will be allocated, subject to the 

provisions of point ii) below; 

 

(ii) If the number of shares to which a 

shareholder would be entitled within the 

share capital increase is not a natural 

number, the number of shares that will 

actually be allocated to that shareholder 

will be rounded down to the next lower 

natural number; 

 

(iii)    The price for the compensation of 

fractions of shares resulting from the 

application of the algorithm shown in 

point i) above and the rounding of the 

results according to point ii) above, 

established in accordance with the 

applicable legal provisions, will be RON 

2.01; and 

(iv)    Following the increase of the share capital, 

the share capital of the Company will be up 

to 180,089,656 RON, fully subscribed and 

paid by the shareholders, divided into a 

number of up to 180,089,656 dematerialized 

registered shares, with a nominal value of 1 

RON/share. 

dematerializate, cu valoare nominală de 1 RON per 

acțiune (Acțiunile Noi), în urma incorporării a 

57,775 % din profitul nedistribuit aferent anului 

2020, precum și aprobarea unui preț de 2,01 RON 

per acțiune pentru compensarea fracțiunilor 

rezultate în urma aplicării algoritmului specific 

arătat mai jos și rotunjirea numărului de Acțiuni 

Noi ce vor fi emise, conform prevederilor legale în 

vigoare, după cum urmează: 

(i) Acțiunile Noi vor fi alocate acționarilor 

Societății proporțional cu deținerile în 

capitalul social al Societății, pentru fiecare 16 

acțiuni deja deținute va fi alocată 1 Acțiune 

Nouă, sub rezerva prevederilor punctului ii) 

de mai jos; 

(ii) În cazul în care numărul de acțiuni la care ar 

fi îndreptățit un acționar în cadrul majorării 

capitalului social nu este un număr natural, 

numărul de acțiuni care vor fi efectiv alocate 

respectivului acționar va fi rotunjit în jos la 

următorul număr natural inferior; 

(iii) Prețul pentru compensarea fracțiunilor de 

acțiuni rezultate în urma aplicării 

algoritmului arătat la punctul i) de mai sus și 

rotunjirii rezultatelor conform punctului ii) 

de mai sus, stabilit în conformitate 

prevederilor legale aplicabile va fi de 2,01 

RON; și 

(iv) În urma majorării capitalului social, 

capitalul social al Societății va fi de până la 

180.089.656 RON, integral subscris și vărsat 

de acționari, împărțit într-un număr de până 

la 180.089.656 acțiuni nominative, 

dematerializate, cu o valoare nominală de 1 

RON/acțiune. 

 

The EGMS approves item 1 on the agenda. AGEA aprobă punctul 1  de pe ordinea de zi. 

For item 1 of the agenda shareholders owning 

162,564,513 voting rights, representing 95.9104% of 

the share capital and 95.9104 of the total voting rights 

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi au fost prezenţi 

sau reprezentaţi în mod valabil sau au votat prin 

corespondență acţionari deţinând 162.564.513 



 

 

have been present or validly represented or voted by 

correspondence. 

drepturi de vot, reprezentând 95,9104% din capitalul 

social şi 95,9104% din totalul drepturilor de vot. 

A number of 162,564,513 valid votes have been cast, 

representing 162,564,513 shares, 95.9104% of the 

share capital, 100% of the total voting rights held by 

the present or validly represented shareholders and 

95.9104% of the total voting rights. It has been voted: 

A fost exprimat valabil un număr de 162.564.513  

voturi reprezentând 162.564.513 acţiuni, 95,9104% 

din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot 

deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod 

valabil și 95,9104% din totalul drepturilor de vot. S-a 

votat: 

“for” with a number of 162,564,513 validly expressed 

votes (representing 100% of the total number of valid 

votes expressed by the present or validly represented 

shareholders and 95.9104% of the total number of 

voting rights), 

”pentru” cu un număr de 162.564.513 voturi valabil 

exprimate (reprezentând 100% din numărul total de 

voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați 

în mod valabil și 95,9104% din numărul total de 

drepturi de vot), 

“against” with a number of 0 validly expressed votes 

(representing 0% of the total number of valid votes 

expressed by the present or validly represented 

shareholders and 0% of the total number of voting 

rights) and 

”împotriva” cu un număr de 0 voturi valabil exprimate 

(reprezentând 0% din numărul total de voturi 

exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în 

mod valabil și 0% din numărul total de drepturi de 

vot), şi 

A number of 0 “abstains and not cast votes” were 

registered. 

A fost înregistrat un număr de 0 ”abţineri şi voturi 

neexprimate”.  

0 votes have been annulled. Au fost anulate 0 voturi. 

 

2. Approval of the authorization of the Board 

of Directors to adopt any decision and carry 

out any acts or actions that would be 

necessary, useful or advisable for the 

implementation of the increase of the social 

capital, including regarding the following 

aspects: 

(i)       confirmation of the final amount of the 

share capital increase; 

(ii)   ensuring the listing on the AeRO market 

operated by the Bucharest Stock 

Exchange of the New Shares, the 

amendment of the Constitutive Act in 

order to reflect the new share capital of 

the Company following the completion 

of the share capital increase; 
(iii) the approval and execution of any 

documents related to the share capital 

increase, including any certificates, 

declarations, registers, notifications, 

additional documents and any other 

documents and documents that are 

necessary, in order to fulfill any formalities 

2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de 

Administrație să adopte orice decizie și să efectueze 

orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau 

recomandabile pentru implementarea majorării 

capitalului social, inclusiv cu privire la 

următoarele aspecte: 

(i) confirmarea sumei finale a majorării 

capitalului social; 

(ii) asigurarea listării pe piața AeRO operată 

de Bursa de Valori București a Acțiunilor 

Noi, modificarea Actului Constitutiv în 

vederea reflectării noului capital social al 

Societății în urma finalizării majorării 

capitalului social; 

(iii) aprobarea și executarea oricăror 

documente care au legătură cu majorarea 

de capital social, inclusiv orice certificate, 

declarații, registre, notificări, acte 

adiționale și orice alte acte și documente 

care sunt necesare, în vederea îndeplinirii 

oricăror formalități și autorizarea și/sau 

executarea oricăror alte acțiuni care sunt 

necesare în vederea acordării de efecte 

depline majorării de capital social; și 



 

 

and the authorization and/or execution any 

other actions that are necessary in order to 

give full effect to the share capital increase; 

and 

(iv) representing the Company in front of any 

competent authorities and institutions 

(such as the Trade Registry Office, the 

Financial Supervisory Authority, the 

Bucharest Stock Exchange, the Central 

Depository, etc.) in order to register the 

share capital increase. 

(iv) reprezentarea Societății în fața oricăror 

autorități și instituții competente (cum ar fi 

Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea 

de Supraveghere Financiară, Bursa de 

Valori București, Depozitarul Central etc.) 

în vederea înregistrării majorării de capital 

social. 

 

The EGMS approves item 1 on the agenda. AGEA aprobă punctul 2  de pe ordinea de zi. 

For item 2 of the agenda shareholders owning 

162,564,513 voting rights, representing 95.9104% of 

the share capital and 95.9104 of the total voting rights 

have been present or validly represented or voted by 

correspondence. 

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi au fost prezenţi 

sau reprezentaţi în mod valabil sau au votat prin 

corespondență acţionari deţinând 162.564.513 

drepturi de vot, reprezentând 95,9104% din capitalul 

social şi 95,9104% din totalul drepturilor de vot. 

A number of 162,564,513 valid votes have been cast, 

representing 162,564,513 shares, 95.9104% of the 

share capital, 100% of the total voting rights held by 

the present or validly represented shareholders and 

95.9104% of the total voting rights. It has been voted: 

A fost exprimat valabil un număr de 162.564.513  

voturi reprezentând 162.564.513 acţiuni, 95,9104% 

din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot 

deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod 

valabil și 95,9104% din totalul drepturilor de vot. S-a 

votat: 

“for” with a number of 162,564,513 validly expressed 

votes (representing 100% of the total number of valid 

votes expressed by the present or validly represented 

shareholders and 95.9104% of the total number of 

voting rights), 

”pentru” cu un număr de 162.564.513 voturi valabil 

exprimate (reprezentând 100% din numărul total de 

voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați 

în mod valabil și 95,9104% din numărul total de 

drepturi de vot), 

“against” with a number of 0 validly expressed votes 

(representing 0% of the total number of valid votes 

expressed by the present or validly represented 

shareholders and 0% of the total number of voting 

rights) and 

”împotriva” cu un număr de 0 voturi valabil exprimate 

(reprezentând 0% din numărul total de voturi 

exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în 

mod valabil și 0% din numărul total de drepturi de 

vot), şi 

A number of 0 “abstains and not cast votes” were 

registered. 

A fost înregistrat un număr de 0 ”abţineri şi voturi 

neexprimate”.  

0 votes have been annulled. Au fost anulate 0 voturi. 

 

3. Establishing the date of: 

•      February 9, 2023 as the registration date 

for the identification of the shareholders 

on whom the effects of the decisions 

adopted by the AGEA are reflected, in 

accordance with the provisions of art. 87 

(1) of Law no. 24/2017; 

 

3. Stabilirea datei de: 

• 9 februarie 2023 ca dată de înregistrare pentru 

identificarea acționarilor asupra cărora se 

răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către 

AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 

(1) din Legea nr. 24/2017; 



 

 

•      February 8, 2023 as "ex-date" calculated 

in accordance with the provisions of art. 

2 para. (2) lit. (l) from Regulation no. 

5/2018; 

•    February 7, 2023 as the guaranteed 

participation date, in accordance with 

the provisions of art. 2 para. (2) letter j) 

of Regulation no. 5/2018; 

•     February 10, 2023 as the payment date, in 

accordance with the provisions of art. 2 

para. (2) letter h) and of art. 178 of 

Regulation no. 5/2018; and 

•    February 17, 2023 as the payment date 

calculated in accordance with the 

provisions of art. 178 para. (1) from 

Regulation no. 5/2018 for the payment of 

the price at which fractions of shares 

resulting from the application of the 

algorithm specific to the share capital 

increase are compensated. 

• 8 februarie 2023 ca “ex-date” calculată în 

conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. 

(l) din Regulamentul nr. 5/2018; 

• 7 februarie 2023 ca data participării garantate, 

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) 

litera j) din Regulamentul nr. 5/2018; 

• 10 februarie 2023 ca data plății, în 

conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) 

litera h) și ale art. 178 din Regulamentul nr. 

5/2018; și 

• 17 februarie 2023 ca data plății calculată în 

conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) 

din Regulamentul nr. 5/2018 pentru plata 

prețului la care se compensează fracțiunile de 

acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului 

specific majorării de capital social. 

 

The EGMS approves item 3 on the agenda. AGEA aprobă punctul 3  de pe ordinea de zi. 

For item 3 of the agenda shareholders owning 

162,564,513 voting rights, representing 95.9104% of 

the share capital and 95.9104 of the total voting rights 

have been present or validly represented or voted by 

correspondence. 

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi au fost prezenţi 

sau reprezentaţi în mod valabil sau au votat prin 

corespondență acţionari deţinând 162.564.513 

drepturi de vot, reprezentând 95,9104% din capitalul 

social şi 95,9104% din totalul drepturilor de vot. 

A number of 162,564,513 valid votes have been cast, 

representing 162,564,513 shares, 95.9104% of the 

share capital, 100% of the total voting rights held by 

the present or validly represented shareholders and 

95.9104% of the total voting rights. It has been voted: 

A fost exprimat valabil un număr de 162.564.513  

voturi reprezentând 162.564.513 acţiuni, 95,9104% 

din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot 

deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod 

valabil și 95,9104% din totalul drepturilor de vot. S-a 

votat: 

“for” with a number of 162,564,513 validly expressed 

votes (representing 100% of the total number of valid 

votes expressed by the present or validly represented 

shareholders and 95.9104% of the total number of 

voting rights), 

”pentru” cu un număr de 162.564.513 voturi valabil 

exprimate (reprezentând 100% din numărul total de 

voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați 

în mod valabil și 95,9104% din numărul total de 

drepturi de vot), 

“against” with a number of 0 validly expressed votes 

(representing 0% of the total number of valid votes 

expressed by the present or validly represented 

shareholders and 0% of the total number of voting 

rights) and 

”împotriva” cu un număr de 0 voturi valabil exprimate 

(reprezentând 0% din numărul total de voturi 

exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în 

mod valabil și 0% din numărul total de drepturi de 

vot), şi 

A number of 0 “abstains and not cast votes” were 

registered. 

A fost înregistrat un număr de 0 ”abţineri şi voturi 

neexprimate”.  



 

 

0 votes have been annulled. Au fost anulate 0 voturi. 

4. Approval of the power of attorney of the 

executive members of the Board of Directors 

and/or of the Directors of the Company, with the 

possibility of sub-delegation, that in the name and 

on behalf of the Company, with full power and 

authority, to sign any documents, including the 

decision of the AGEA, the Articles of Association 

of the Company, to submit , to request the 

publication in the Official Gazette of Romania of 

Part IV of the decision, to collect any documents, 

to complete any necessary formalities before the 

Commercial Registry Office, as well as before any 

other authority, public institution, legal or natural 

person, as well as to carry out any operations, in 

order to fulfill and ensure the opposability of the 

decisions to be adopted by AGEA. 

4. Aprobarea împuternicirii membrilor 

executivi ai Consiliului de Administrație și/sau a 

Directorilor Societății, cu posibilitatea de 

subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu 

putere și autoritate deplină, să semneze orice 

documente, inclusiv hotărârea AGEA, Actul 

Constitutiv al Societății, să depună, să solicite 

publicarea în Monitorul Oficial al României partea 

a IV-a hotărârii, să ridice orice documente, să 

îndeplinească orice formalități necesare în fața 

Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața 

oricărei alte autorități, instituții publice, persoane 

juridice sau fizice, precum și să execute orice 

operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și 

asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să 

fie adoptate de către AGEA. 

The EGMS approves the authorization of the 

executive members of the Board of Directors and/or 

the Directors of the Company, with the possibility of 

sub-delegation, to sign any documents in the name and 

on behalf of the Company, with full power and 

authority, including the decision of the AGEA, the 

Articles of Association of the Company, to submit, 

request the publication in the Official Gazette of 

Romania of Part IV of the decision, pick up any 

documents, complete any necessary formalities before 

the Trade Registry Office, as well as before any other 

authority, public institution, legal or natural person, 

such as and to execute any operations, in order to carry 

out and ensure the enforceability of the decisions to be 

adopted by AGEA 

AGEA aprobă împuternicirea membrilor 

executivi ai Consiliului de Administrație și/sau a 

Directorilor Societății, cu posibilitatea de 

subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, 

cu putere și autoritate deplină, să semneze orice 

documente, inclusiv hotărârea AGEA, Actul 

Constitutiv al Societății, să depună, să solicite 

publicarea în Monitorul Oficial al României 

partea a IV-a hotărârii, să ridice orice documente, 

să îndeplinească orice formalități necesare în fața 

Oficiului Registrului Comerțului, precum și în 

fața oricărei alte autorități, instituții publice, 

persoane juridice sau fizice, precum și să execute 

orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire 

și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează 

să fie adoptate de către AGEA. 

For item 4 of the agenda shareholders owning 

162,564,513 voting rights, representing 95.9104 % of 

the share capital and 95.9104 % of the total voting 

rights have been present or validly represented or 

voted by correspondence. 

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi au fost prezenţi 

sau reprezentaţi în mod valabil sau au votat prin 

corespondență acţionari deţinând 162.564.513 

drepturi de vot, reprezentând 95,9104 % din capitalul 

social şi 95,9104 % din totalul drepturilor de vot. 

A number of 162.564.513 valid votes have been cast, 

representing 162.564.513 shares, 95,9104 % of the 

share capital, 95,9104 % of the total voting rights held 

by the present or validly represented shareholders or 

by the shareholders who validly voted by 

correspondence and 95,9104 % of the total voting 

rights. It has been voted: 

A fost exprimat valabil un număr de 

162.564.513voturi reprezentând 162.564.513 acţiuni, 

95,9104 % din capitalul social, 95,9104 % din totalul 

drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau 

reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil 

prin corespondență și 95,9104 % din totalul 

drepturilor de vot. S-a votat: 



 

 

“for” with a number of 162.564.513 validly expressed 

votes (representing 95,9104 % of the total number of 

valid votes expressed by the present or validly 

represented shareholders or by the shareholders who 

validly voted by correspondence and 95,9104 % of the 

total number of voting rights), 

”pentru” cu un număr de 162.564.513 voturi valabil 

exprimate (reprezentând 95,9104 % din numărul total 

de voturi exprimate de acționarii prezenți sau 

reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil 

prin corespondență și 95,9104 % din numărul total de 

drepturi de vot),  

“against” with a number of 0 validly expressed votes 

(representing 0% of the total number of valid votes 

expressed by the present or validly represented 

shareholders and 0% of the total number of voting 

rights) and 

”împotriva” cu un număr de 0 voturi valabil exprimate 

(reprezentând 0% din numărul total de voturi 

exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în 

mod valabil și 0% din numărul total de drepturi de 

vot), şi 

A number of 0 “abstains and not cast votes” were 

registered. 

A fost înregistrat un număr de 0 ”abţineri şi voturi 

neexprimate”.  

0 votes have been annulled. Au fost anulate 0 voturi. 

This resolution was signed in 3 (three) bilingual 

originals, in English and Romanian languages 

according to the minutes of the Extraordinary General 

Meeting of the Shareholders of the Company dated  

5 December 2022. 

Această hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare 

originale bilingve, în limbile română şi engleză, în 

conformitate cu procesul-verbal al Adunării Generale 

Extraordinare a Acţionarilor Societăţii din data de  

5 decembrie 2022. 

CHAIRMAN OF THE MEETING / PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Serban Lucian Nicolae 

___________________ 

SECRETARY OF THE MEETING / SECRETAR DE ŞEDINŢĂ 

Florin Gradinaru 

___________________ 

 
 

 

 


