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COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR 

(conform solicitării acţionarului GREEN SOUTHEAST EUROPE INVESTMENTS SA, in calitate de 

acţionar semnificativ al NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.) 

 

 

Consiliul de Administraţie al NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. cu sediul social în 

Bucureşti, Bulevardul Dimitrie Pompei, nr. 5-7, etaj  5, Corp B , Sector 2, înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerţului sub numărul J40/3315/11.03.2009, Cod de Înregistrare Fiscală 

RO2695737, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente 

financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor 

Mobiliare nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul 

adunărilor generale ale societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi 

prevederile Actului Constitutiv al NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A., la 

solicitarea acționarului semnificativ GREEN SOUTHEAST EUROPE INVESTMENTS SA (cotă de 

participare de 24,0733% din capitalul social), prin Adresa nr.451/04.10.2017, în temeiul art. 

117^1 din Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborate cu dispozițiile art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de 

instrumente financiare și operațiuni de piată completează si modifică ordinea de zi a 

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, publicată iniţial în Monitorul Oficial al 

României, Partea a – IV - a, nr.3494/22.09.2017 şi în ziarul Romania Liberă din data de 

21.09.2017, astfel: 

 

Punctul 1, subpunctul 1.2 

 

Emisiunea se va realiza in mai multe transe succesive, avand fiecare o valoare egala cu 

echivalentul in RON a EUR 2.000.000, ce se vor emite la perioade succesive de cate 2 luni 

(sau mai repede in masura in care investitorii se arata interesati, la dsicretia Consiliului de 
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Administratie), in termen ce nu va depasi in total 12 luni de la data adoptarii hotararii 

adunarii generale extraordinare, conform acestui convocator si sub rezerva inchiderii cu 

sucess a primei emisiuni. Obligatiunile se vor emite partial in RON si partial in EUR, cu o 

distributie de 50%-50% a valorii obligatiunilor emise in fiecare moneda.  

In acceptiunea acestui articol, inchidere cu success atat a primei transe de obligatiuni 

cat si a transei succesive se va realiza daca obligatiunile sunt subscrise de investitori cel 

putin intr-o proportie de 60%. 

 

Punctul 1, subpunctul 1.10 

 

Consiliul de administratie al societatii va fi imputernicit sa decida cu privire la urmatoarele 

aspecte: 

a) Identificarea investitorilor interesati sa subscrie in cadrul plasamentului privat si 

negocierea conditiilor subscrierii, in parametri stabiliti conform hotatararii adunarii 

generale extraordinare.  

b) Stabilirea procedurii si a documentatiei necesare efectuarii subscrierilor si 

varsamintelor de catre investitori; 

c) Indeplinirea oricaror formalitati de opozabilitate si publicitate, conform prevederilor 

legale, incluzand fara a se limita la inregistrarea emiusiunii de obligatiuni la Registrul 

Comertului, ASF, precum si in orice registre publice sau private; 

d) Sa stabileasca daca o parte sau intreaga emisiune de obligatiuni va fi garantata 

cu o ipoteca avand o valoare determinata prin raport de expertiza de EUR 2.000.000. In 

aces sens, consiliul de administratie va fi imputernicit ca, la propria apreciere, sa identifice 

si sa hotarasca asupra bunurilor ce vor fi folosite in scopul garantarii emisiunii de 

obligatiuni.  

 

Punctul 4 

 

Imputernicirea Consililului de Administratie de a contracta credite, de la actionari, institutii 

financiare abilitate sau fonduri de investitii, intr-o valoare maxima de 15.000.000 EUR sau 

echivalent RON, pentru finantarea activitatii de investitii a Societatii, conform planului de 

investitii aprobat de Consiliul de Administratie. In acest sens, in cadrul plafonului agreat, 

Consiliul de Administratie va contracta credite, ce nu pot depasi plafonul maxim, cu 

mentiunea ca pentru fiecare operatiune de finantare valoarea contractata nu poate fi 

mai mica de EUR 2.000.000 sau echivalent RON. Prezenta imputernicire se acorda pe 

termen de 1 an de la data adoptarii prezentei hotarari. 

 

 

 Astfel pentru şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 23 

octombrie 2017, ora 16:00 la care au dreptul să participe şi să voteze doar persoanele 

care au calitatea de acţionari, respectiv sunt înregistrate în registrul acţionarilor societăţii 

la sfârşitul zilei de 16 octombrie 2017, va fi următoarea: 
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ORDINE DE ZI: 

1. Aprobarea emisiunii de obligatiuni corporatiste, avand urmatoarele caracteristici 

generale: 

1.1. Emisiunea va avea o valoare de maxim 45.000.000 RON, iar obligatiunile vor 

avea o valoare nominala de maxim 10.000 RON; 

1.2. Emisiunea se va realiza in mai multe transe succesive, avand fiecare o 

valoare egala cu echivalentul in RON a EUR 2.000.000, ce se vor emite la 

perioade succesive de cate 2 luni (sau mai repede in masura in care 

investitorii se arata interesati, la dsicretia Consiliului de Administratie), in 

termen ce nu va depasi in total 12 luni de la data adoptarii hotararii adunarii 

generale extraordinare, conform acestui convocator si sub rezerva inchiderii 

cu sucess a primei emisiuni. Obligatiunile se vor emite partial in RON si partial 

in EUR, cu o distributie de 50%-50% a valorii obligatiunilor emise in fiecare 

moneda.  

In acceptiunea acestui articol, inchidere cu success atat a primei transe de 

obligatiuni cat si a transei succesive se va realiza daca obligatiunile sunt 

subscrise de investitori cel putin intr-o proportie de 60%. 

1.3. Sumele obtinute vor fi folosite pentru finantarea cheltuielilor de investitii ale 

societatii conform planului de investitii aprobat prin decizie a consiliului de 

administratie; 

1.4. Obligatiunile vor avea o perioada de maturitate de maxim 3 ani; 

1.5. Dobanda anuala aplicabila va fi 12% pe an si va fi platita investitorilor in 

semestrial, in doua transe respectiv prima transa platibila pe data de 30 iunie 

pentru anul in curs, iar urmatoarea transa platibila in ultima zi lucratoare a 

lunii decembrie; 

1.6. Principalul va fi rambursat integral la maturitate, in contul bancar indicat de 

investitor prin formularul de subscriere; 

1.7. Societatea isi rezerva dreptul de a rambursa anticipat, anterior scadentei 

dar nu mai devreme de 2 ani de la data subscrierii, un numar de 80% din 

obligatiunile subscrise; 

1.8. Obligatiunile vor fi emise spre subscriere prin plasament privat unui numar 

limitat de investitori ce nu va depasi 150 de persoane fizice sau juridice, 

subscrierea realizandu-se prin completarea si depunerea la sediul societatii 

a formularului de subscriere insotit de copia varsamantului obligatiunilor 

subscrise precum si de orice alte documente necesare conform deciziei 

consiliului de administratie; 

1.9. Obligatiunile nu vor avea atasate drepturi de conversie in actiuni. 
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1.10. Consiliul de administratie al societatii va fi imputernicit sa decida cu privire la 

urmatoarele aspecte: 

e) Identificarea investitorilor interesati sa subscrie in cadrul plasamentului 

privat si negocierea conditiilor subscrierii, in parametri stabiliti conform 

hotatararii adunarii generale extraordinare.  

f) Stabilirea procedurii si a documentatiei necesare efectuarii subscrierilor si 

varsamintelor de catre investitori; 

g) Indeplinirea oricaror formalitati de opozabilitate si publicitate, conform 

prevederilor legale, incluzand fara a se limita la inregistrarea emiusiunii 

de obligatiuni la Registrul Comertului, ASF, precum si in orice registre 

publice sau private; 

h) Sa stabileasca daca o parte sau intreaga emisiune de obligatiuni va fi 

garantata cu o ipoteca avand o valoare determinata prin raport de 

expertiza de EUR 2.000.000. In aces sens, consiliul de administratie va fi 

imputernicit ca, la propria apreciere, sa identifice si sa hotarasca asupra 

bunurilor ce vor fi folosite in scopul garantarii emisiunii de obligatiuni.  

2. Aprobarea majorării capitalului social cu suma maximă de 1.000.000 RON, de la 

valoarea curentă de 3.605.948,40 RON până la valoarea maximă de 4.605.948,40 

RON. 

2.1 Majorarea capitalului social se va realiza prin emisiunea unui număr de maximum 

10.000.000 acțiuni noi nominative, ordinare, liber transferabile, emise in forma 

dematerializata ("Acțiuni Noi"). 

2.2 Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere, în vederea exercitării dreptului de 

preferință, mai întâi acționarilor existenți ai Societății înregistrați în registrul 

acționarilor Societății la data de înregistrare (data de înregistrare propusă fiind 

10.11.2017) proporțional cu cota de participare la capitalul social deținută de 

aceștia la data de înregistrare. 

2.3 Perioada în care se pot subscrie acţiuni în cadrul exercitării dreptului de preferinţă 

va fi de o lună de zile cu începere de la data stabilită în anunţul şi prospectul 

proporţionat de ofertă care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere 

Financiară ("Perioada de Drept Preferință").  

2.4 Prețul de subscriere al unei Acțiuni Noi în cadrul exercitării dreptului de preferință 

este de 0,55 lei/acțiune (respectiv valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune la care 

se adaugă o primă de emisiune de 0,45 lei/acțiune) ("Preț de Subscriere Drept de 

Preferință").  

2.5 Fiecare acţiune emisă de NQEH la data de înregistrare reprezintă un drept 

preferinţă. Un număr de 3.6059 drepturi de preferinţă sunt necesare pentru 

achiziţionarea unei Acţiuni Noi de către acţionarii NQEH de la data de 

înregistrare. Un acţionar al NQEH la data de înregistrare poate achiziţiona un 

număr maxim de 0.2773 Acţiuni Noi calculat prin împărţirea numărului de acţiuni 
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deţinute de respectivul acţionar la data de înregistrare la numărul de drepturi de 

preferinţă necesare pentru a subscrie o Acţiune Nouă. În cazul în care numărul 

maxim de Acţiuni Noi care pot fi achiziţionate de un acţionar conform celor de 

mai sus nu este un număr natural, respectivul număr rezultat din calculul 

matematic va fi rotunjit în minus până la cel mai apropiat număr natural. 

Drepturile de Preferinta nu vor forma obiectul tranzactionarii, actionarii Societatii 

neavand dreptul de a le instraina, ceda sau tranzactiona.  

2.6 Varsamantul Actiunilor Noi se va realiza concomitent cu operatiunea de 

subscriere, conform procedurii de subscriere stabilita de Consiliul de Administratie 

al Societatii, varsamantul putandu-se realiza atat in numerar, in conturile indicate 

de Societate cat si prin conversia creantelor certe lichide si exigibile detinute de 

actionari impotriva Societatii.  

2.7 La finalul Perioadei de Drept Preferință, Societatea va publica un raport curent în 

care va indica numărul de acțiuni subscrise în Perioada de Drept de Preferință, 

precum și, dacă este cazul, numărul de acțiuni rămase nesubscrise la finalul 

Perioadei de Drept Preferință ("Acțiuni Nesubscrise"). 

2.8 Acțiunile Nesubscrise vor fi oferite spre subscriere, pentru o perioadă de 5 zile 

lucrătoare care urmează publicării raportului curent menționat la pct. 2.6 

("Perioada Subscriere"), tuturor acționarilor existenți ai Societății, înregistrați în 

registrul acționarilor Societății la data de înregistrare. Acțiunile Nesubscrise vor fi 

alocate acționarilor care le subscriu în Perioada de Subscriere pe principiul primul 

venit–primul servit. 

2.9 Prețul de subscriere al unei Acțiuni Noi în cadrul Perioadei de Subscriere este de 

0,56 lei/acțiune (respectiv valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune la care se 

adaugă o primă de emisiune de 0,46 lei/acțiune) ("Preț de Subscriere"). 

2.10 Prețul de Subscriere Drept de Preferință și Prețul de Subscriere vor fi plătite de 

acționarii subscriitori în condițiile menționate în cadrul prospectului proporționat 

care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară. În cazul 

acționarilor care subscriu acțiuni (atât în Perioada de Drept Preferință, cât și în 

Perioada Subscriere) și care au concomitent și calitatea de creditori ai Societății 

fiind deținători ai unor creanțe certe, lichide și exigibile față de Societate, 

Acțiunile Noi subscrise se consideră plătite, respectiv liberate, prin compensarea 

creanţelor certe, lichide şi exigibile asupra Societăţii cu Acțiuni Noi, prin raportare 

la același preț de emisiune (respectiv Preț de Subscriere Drept de Preferință de 

0,55 lei/acțiune sau Preț de Subscriere de 0,56 lei/acțiune). În cazul în care 

creanțele deținute de acționari sunt exprimate în Euro pentru determinarea 

prețului de subscriere și a numărului de acțiuni subscrise se va lua în calcul un curs 

EURO/RON de [....] RON/EURO. 

2.11 Acțiunile rămase nesubscrise la finalul Perioadei Subscriere vor fi anulate prin 

decizia Consiliului de Administrație. 

2.12 Motivele care stau la baza majorării capitalului social constau în necesitatea 

acoperirii nevoilor de finanțare ale proiectelor curente și viitoare ale Societății. 
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2.13 Consiliul de Administrație este împuternicit să întreprindă toate măsurile necesare 

în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii prevăzute la pct. 2, inclusiv, dar fără a 

se limita la: 

(a) stabilirea datei de iniţiere a procedurilor pentru majorarea de capital social, în 

funcţie de necesităţile de finanţare a proiectelor NQEH; 

(b) întocmirea prospectului proporționat care va include toate detaliile referitoare la 

exercitarea dreptului de preferință și supunerea acestuia spre aprobarea 

Autorității de Supraveghere Financiară; 

(c) desemnarea societatii de servicii de investitii financiare care va asista Societatea 

pe parcursul procedurii de majorare a capitalului social; 

(d) centralizarea și validarea subscrierilor realizate în Perioada de Drept Preferință și 

întocmirea raportului curent menționat la pct. 2.6 de mai sus; 

(e) centralizarea și validarea subscrierilor realizate în Perioada de Subscriere; 

(f) determinarea valorii efective a majorării capitalului social și anularea acțiunilor 

rămase nesubscrise în conformitate cu pct. 2.11 de mai sus; 

(g) aprobarea modificării actului constitutiv al Societății în ceea ce privește valoarea 

și structura capitalului social în funcție de nivelul subscrierilor efective de Acțiuni 

Noi. 

3. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii de a dispune de activele 

Societatii in domeniul agricol, respectiv in domeniul hotelier si al energiei 

regenerabile. In acest sens Consiliul de Administratie va avea autoritatea de a 

proceda la valorificarea participatiilor detinute de Societate in astfel de proiecte, 

la valoare de piata determinata conform unui raport de evaluare independent, 

respectiv de a identifica noi parteneri de afaceri, de a intra in asocieri in 

participatiune sau orice alta forma contractuala prin care aceste active 

(participatii) sa fie valorificate.  

4. Imputernicirea Consililului de Administratie de a contracta credite, de la actionari, 

institutii financiare abilitate sau fonduri de investitii, intr-o valoare maxima de 

15.000.000 EUR sau echivalent RON, pentru finantarea activitatii de investitii a 

Societatii, conform planului de investitii aprobat de Consiliul de Administratie. In 

acest sens, in cadrul plafonului agreat, Consiliul de Administratie va contracta 

credite, ce nu pot depasi plafonul maxim, cu mentiunea ca pentru fiecare 

operatiune de finantare valoarea contractata nu poate fi mai mica de EUR 

2.000.000 sau echivalent RON. Prezenta imputernicire se acorda pe termen de 1 an 

de la data adoptarii prezentei hotarari. 

5. Imputernicirea Consiliului de Admisnistratie al Societatii de a acorda imprumuturi 

sau de a finanta, in orice alta forma societatile detinute in patrimoniu, pentru 

scopul dezvoltarii unor proiecte, conform planului de investitii aprobat prin decizie 

a Consiliului de Administratie, pana la valoarea maxima de EUR 15.000.000 sau 

echivalent RON. Consiliul de administratie va fi imputernicit, ca in functie de planul 
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de investitii, respectiv plafonul maxim aprobat, sa decida ce sume vor fi acordate, 

societatilor din portofoliu, sub forma de creditare asociat sau actionar, contributii 

suplimentare la capital social, sau orice alta forma de participare/creditare. 

6. Stabilirea datei de 10.11.2017 ca data de inregistrare si a datei de 09.11.2017 ca ex-

date. 

7. Mandatarea d-lui Argiris Volis pentru a semna toate documentele statutare 

necesare aducerii la indeplinire a prezentelor hotarari, insemnand fara a se limita la 

hotararile adunarii generale extraordinare, act constitutiv actualizat, precum si 

orice alte cereri sau documente, adresate unor institutii publice sau private 

necesare in vederea inregistrarii prezentelor rezolutii si efectuarii formalitatilor de 

publicitate, prevazute conform legii. In indeplinirea mandatului sau, d-l Argiris Volis 

va putea sa delege atributiile sale prin desemnarea unui functionar al societatii sau 

a unui avocat. 

 

 

 

 

__________________ 

Tsamis Georgios 

Preşedintele Consiliului de Administraţie 
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