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Raport curent nr.32/2020 întocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A.
în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 21 .12.2020
Denumirea societáfii comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.
Sediul social: Gherceçti, str. Aviatorilor, m. 10, jud. Dolj
Nr. telefon/fax: 025 1 I 402.000 I 435.1 53

Email: offrce@acv.ro
Website: www.acv.ro
Nr. înregistrare la Registrul Comerlului: J16ll2l4ll99l
Cod de înregistrare fiscalá: RO 2326144
Capital social: 34.454.262,50 lei
Simbol pe piala ATS BVB AERO: AVIO

Evenimente importante de raportat:

Hotárârile Adunárilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor

Data producerii evenimentului: 18.12.2020

[. Adunarea Generalá Ordinará a Acfionarilor AVIOANE CRAIOVA S.4., convocatá pentru
data de 17.12.2020 (sau 18.12.2020), çi-a desñçurat lucrárile la a doua convocare, în data de
18.12.2020, ora 12"00, la sediul societáçii, situat în loc. Gherceçti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj,
ca unnare a în<leplinirii condiliilor statutar-legale de cvorum.

Indeplinind toate condiliile legale de desfãçurare, în conformitate ou Procesul - verbal nr.
220118.12.2020, Adunarea Generalá Ordinará a Actionarilor adoptã urmátoarea:

HOTÃRÂREA NR. 7

A ADUNÃRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 18.12.2020

Adunarea Generalá Ordinarä a Acfionarilor din cadrul Avioane Craiova S.4., întrunitã legal çi
statutar în data de 18.12.2020, din totalul de 13.781.705 ac{iuni au fost prezen{i la çedinfá, conform
Registrului acfionarilor la data de referinfã 08.12.2020, urmátorii actionari:

Ministerul Economiei, Energiei çi Mediului de Afaceri, cu vot formulat prin corespondenfá, prin
Ordinul nr. 3533/15 .122020, cu un numár de 13.208.398 actiuni, reprezentând95,8401o/o din capitalul
social;

alli actrionari, persoane fizice în numár de I (una), definátoare a l0 ac{iuni (conform procesului-
verbal), reprezentând 0,0001% din capitalul social.

Au fost totalizafe acfiunile, respectiv 13.208.408, reprezentând 95,8402o/o din capitalul social, fiind
îndeplinite condiçiile legale çi statutare pentru validarea deliberãrilor çi a hotárârilor A.G.O.A..

In baza anunfului publicitar privind convocarea Adunárii Generale Ordinare a Ac]ionarilor, în
conformitate cu Procesul - verbal nr.220118.12.2020 at A.G.O.A., Adunarea Generalä Ordinará a

Ac{ionarilor adoptá urmãtoarele :



HOTARARE

l. Cu un numär de 13.208.408 voturi valabile ,,pentrLÌ'(adicã 100% din voturile exprimate),
reprezentând 95,8402yo din capitalul social al Avioane Craiova S.4., A.G.O.A. aprobä alegerea
administratorilor provizorii ai societälii Avioane Craiova S.4., respectiv a doamnelor: Anghel
Ruxandra-Rodica, Iancu Diana-Valy qi a domnilor: Gherghe Cosmin Lucian, Novac Cátálin çi
Spulbár Cristi-Marcel Ei stabileEte indemnizalia brutã fixá lunará cuvenitá administratorilor
neexecutivi ai societäfii, care va fi cea aprobatã prin Hotárârea A.G.O.A. nr. 1120.02.2018, respectiv
în sumá de 4.645 lei.

2. Cu un numár de 13.208.408 voturi valabile ,,pentrlf' (adicä 100% din voturile exprimate),
reprezentând 95,84020/o din capitalul social al Avioane Craiova S.4., A.G.O.A. aprobá durata
mandatelor administratorilor provizorii ai societálii Avioane Craiova S.4., care va fi de 4 luni, începând
cu data de 31.12.2020, dar nu mai târziu de data desemnárii administratorilor în condiçiile O.U.G. nr.
109/2011 privind guvemanfa corporativá a întreprinderilor publice, cu modihcárile çi completárile
ulterioare, dacã aceasta se va ftnalizaîn interiorul acestui interval sau pâná la data revocárii din funcfie.

3. Cu un numãr de 13.208.408 voturi valabile ,,pentrLt" (adicä 100% din voturile exprimate),
reprezentând 95,84020/0 din capitalul social al Avioane Craiova S.4., A.G.O.A. aprobá realegerea
domnului Spulbár Cristi-Marcel în calitatea de preqedinte al Consiliului de Administrafie al societälii
Avioane Craiova S.4..

4. Cu un numãr de 13.208.408 voturi valabile ,,pentrll' (adicã 100% din voturile exprimate),
reprezentând95,8402o/o din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobá împutemicirea
doamnei Neacçu Anca-Ruxandra în vederea semnãrii contractelor de mandat ce se vor încheia cu
administratorii provizorii ai societá1ii.

5. Cu un numár de 13.208.408 voturi valabile ,,pentru" (adicá 100% din voturile exprimate),
reprezentând 95,8402yo din capitalul social al Avioane Craiova S.4., A.G.O.A. aprobá numirea
societálii Klass Enterprise S.R.L. ca auditor financiar al situaçiilor financiare individuale ale societálii
Avioane Craiova S.4.. Durata numirii ca auditor financiar va fi de trei ani, pentru auditarea situaliilor
frnanciare aferente anilor 2020, 2021 çi 2022.

Responsabilitatea privind selecfia, desemnarea auditorului societatea Klass Enterprise S.R.L. çi
încheierea contractului de audit financiar în interesul societáfii, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, cu regulamentele inteme ale societãfii çi cu respectarea Hotárârii A.G.O.A., revine conducerilor
administrativá çi executivã ale societáfii. De asemenea, responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea çi
corectitudinea datelor transmise, care au stat la baza emiterii prezentei hotárâri, revine Consiliului de
Administratie çi conducerii executive a societäfii.

6. Cu un numãr de 13.208.408 voturi valabile ,,pentrLt" (adica 100% din voturile exprimate),
reprezentând 95,8402o/o din capitalul social al Avioane Craiova S.4., linând cont de Hotárârea
A.G.O.A. nr.6124.11.2020 çi de notificarea ff. 2726105:1.2020 de aprobare a contragaranliei, emisã
de EximBank S.4., A.G.O.A. aprobá condiliile garantárii creditului contractat de societatea Avioane
Craiova S.A. de la CEC Bank S.4., sub forma unei Scrisori de Garanfie Bancará de restituire avans, în
vederea emiterii contragaranfiei în numele çi în contul Statului Român de cátre EximBank S.4., în
calitate de Co-Creditor, în valoare de 51.776.400 lei, reprezentând garantarea în proporlie de 100% a
Scrisorii de Garanfie Bancará de restituire avans nr. 1265130.10.2020, în valoare de 51.776.400 lei,
emisã de CEC Bank S.A. Sucursala Craiov4 valabilã pâná la data de 05.01.2024, conform Contractului
de Furnizare nr. 19121042-C/30.07.2020, încheiat la data de 14.08.2020 între Avioane Craiova S.4., în
calitate de fumizor çi Ministerul Apãrärii Nafionale, prin U.M. 02550 Bucureçti, în calitate de achizitor.

7. Cu un numãr de 13.208.408 voturi valabile ,,pentrtl' (adicá 100% din voturile exprimate),
reprezentând95,8402yo din capitalul social al Avioane Craiova S.4., linând cont de aprobarea de cátre
A.G.A. a Planului de restructurare al societáfii Avioane Craiova S.A. întocmit în conformitate cu
prevederile Ordonantei Guvemului rv. 612019 privind instituirea unor facilitä{i fiscale, precum çi de
adresa CEC Bank S.A. n¡. DJ1B,117993129.10.2020, A.G.O.A. aprobã Planul de másuri privind
îmbunãtãfirea activului net contabil al societálii, prezentat de conducerile administrativá çi executivã
ale societäfii çi solicitá acestora implementarea másurilor astfel încât acestea sã conducáIarealizarea
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Planului de restructurare al societáçii întocmit în coirformitate cu prevederile Ordonanfei Guvernului nr.
612019 çi implicit la îmbunátãlirea activului net al societãlii Avioane Craiova S.4..

8. Cu un numár de 13.208.408 voturi valabile ,,p€ntru" (adicá 100% din voturile exprimate),
reprezentând 95,84020Á din capitalul social al Avioane Craiova S.4., A.G.O.A. aprobä data de

08.01.2021 ca,,datá de înregistrare" pentru identificarea aclionarilor asupra cãrora se rãsfrâng efectele
hotárârilor A.G.O.A. çi data de 07.0I.2021 ca,,ex-date", în conformitate cu dispoziliile Legii nr.
24120t7.

9. Cu un numár de 13.208.408 voturi valabile ,,pentru" (adicá 100% din voturile exprimate),
reprezentând 95,8402yo din capitalul social al Avioane Craiova S.4., A.G.O.A. aprobá împutemicirea
Preçedintelui Consiliului de Administrafie al societáfii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate
demersurile necesare în vederea înregistrárii hotárârilor A.G.O.A. çi îndeplinirii tuturor formalitaçilor
necesare în fala autoritälilor competente, incluzând, dar ñrá a se limita la Oficiul Registrului
Comerlului, ASF, BVB. Mandatarul sus menfionat va putea delega puterile acordate conlorm celor de

mai sus unei alte persoane, salariatá a societáfii.

II. Adunarea Generalá Extraordinará a Acfionarilor Avioane Craiova S.4., convocatã pentru data
de 17.12.2020 (sau 18.12.2020), çi-a desfãçurat lucrãrile la a doua convocare, în data de 18.12.2020,
ora 13.00, la sediul societãçii, situat în loc. Gherceqti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, ca urrnare a

îndeplinirii condiliilor statutar-legale de cvorum.
Indeplinind toate condiçiile legale de desfãqurare, în conformitate cu Procesul - verbal nr.

221 I 18.12.2020, Adunarea Generalá Extraordinará a Acfionarilor adoptá urmátoarea:

HOTARAREA NR.3
A ADUNARII GBNERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

DIN DATA DE 18.12.2020

Adunarea Generalá Extraordinará a Aclionarilor din cadrul Avioane Craiova S.4., întrunitá legal çi
statutar în data de 18.12.2020, din totalul de 13.781.705 acliuni au fost prezenfi la Eedinlã. confotm
Registru acfionari la data de referinfã 08.12.2020, urmãtorii aclionari:

Ministerul Economiei, Energiei çi Mediului de Afaceri, cu vot formulat prin coresponden{ã, prin
Ordinul nr. 3533/15J2.2020, cu un numár de 13.208.398 actiuni, reprezentând95,84010Á din capitalul
social;

Alti aclionari, persoane hzice în numár de 1 (unu), definãtori a l0 ac{iuni (confornr procesului verbal),
reprezentând 0,0001% din capitalul social.

Au fost totalizate acfiunile, respectiv 13.208.408, reprezentând95,8402o/o din oapitalul social, hind
îndeplinite condiliile legale çi statutare pentru validarea deliberárilor çi a hotãrârilor A.G.E.A..

Inbazaanunfului publicitar privind convocarea Adunãrii Generale Extraordinare a Actionarilor, în
conformitate cu Procesul - verbal nr.221118.12.2020 al A.G.E.A., Adunarea Generalä Extraordinará a

Acf ionarilor adoptá urmátoarele :

HOTARARE

1. Cu un numár de 13.208.408 voturi valabile ,,pentru" (adicä 100% din voturile exprimate),
reprezentând95,8402o/o din capitalul social al Avioane Craiova S.4., A.G.E.A. ttu aprobä vãnzarea
activului,,Centralá termicã compresoare", nr. inventar 123, çi a activelor,,Stalie pornpare turn
rãcire", nr. inventar 13, Ei,,Staçie reglare gaze", nr. inventar 16,rcprezentând construclii anexate la
acesta, aflate pe terenul Parcului Industrial Craiova S.A.,la un pre! de vânzare cel pulin egalcu preful
stabilit de cãtre un evaluator autorizat çi menfioneazá faptul cá, în vederea oblinerii aprobárii A.G.A.
pentru vãnzarea activelor în discufie, este necesará completarea, de cátre Consiliul de Administralie

çi conducerea executivá a societálii, a documentafiei supuså aprobärii, care sã cuprindá, dar ñrá a se

limita la: Nota de fundamentare a societäfii cu prezentarea activelor, Decizia C.A. de aprobare a
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elementelor principale ale vânzárii qi orice alte documente çi/sau informaiii pe care le considerã
necesare în suslinerea punctului de pe ordinea de zi a Adunãrii Generale a Aclionarilor referitor la
v ãnzarea activelor respective.

2. Cu un numár de 13.208.408 voturi valabile ,,pentru" (adicá 100% din voturile exprimate),
reprezentând 95,84020/0 din capitalul social al Avioane Craiova S.4., A.G.E.A. aprobã data de
08.01 .2021 ca ,datá de înregistrare" pentru identificarea acfionarilor asupra cärora se räsfrâng
efectele hotärârilor A.G.E.A. çi data de 07.01 .2021 ca,,ex-date", în conformitate cu dispoziçiile Legii
nr.24/2017.

3. Cu un numär de 13.208.408 voturi valabile ,,pentru" (adicä 100% din voturile exprimate),
reprezentând 95,8402yo din capitalul social al Avioane Craiova S.4., A.G.E.A. aprobä
împuternicirea Preqedintelui Consiliului de Administrafie al societálii Avioane Craiova S.A. pentru
a efectua toate demersurile necesare în vederea înregistrãrii hotárârilor A.G.E.A. qi îndeplinirii
tuturor formalitáçilor necesare în fa{a autoritátilor competente, incluzând, dar ñrá. a se limita la
Oficiul Registrului Comerlului, ASF, BVB. Mandatarul sus menfionat va putea delega puterile
acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariatá a societáfii.

Preçedintele Consiliului de Administrafre

Spulbár Cristi-Marcel
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