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I. Evenimente importante de raportat

Consiliul de Administratie  al  HERCULES SA, intrunit in data de 23.01.2023 la sediul 

societatii din Braila, Incinta Docuri nr. 1, in conformitate cu prevederile art 117 ^1, din Legea 31/1990 

modificata si completata,  ale Regulamentului ASF nr.5/2018 si ale Actului Constitutiv al societatii,

A DECIS

 Convocarea Adunarii Generala Extraordinare a Actionarilor (AGEA) la data de 21.03.2023 

ora 13.00  la sediul societatii din Braila, Incinta Docuri nr. 1.

La adunare au dreptul sa participe actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei

de 01.03.2023 considerata ca data de referinta. 

In situatia in care la data de 21.03.2023 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile

legii a lucrarilor AGEA, acesta se va desfasura la a doua convocare, in data de 22.03.2023 in locul si la ora

indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi.

ORDINE DE ZI:    

1. aprobarea  retragerii  de  la  tranzactionare  de  pe  piata  AeRO  –  SMT  a  Bursei  de  Valori

Bucuresti  a  actiunilor emise de HERCULES SA Braila si radierii  acestora din evidentele  ASF, in
temeiul  prevederilor art.  62,  lit.  c)  din  Legea 24/2017  si  ale  art.  115  lit.  b)  pct.  A din  Reg.  ASF

nr.5/2018;

2. prezentarea  si  aprobarea  raportului  întocmit  de  un  expert  independent  selectat  dintre

evaluatorii independenti inregistrati la ASF cu privire la pretul pe actiune care urmeazã a fi achitat în

cazul retragerii actionarilor din cadrul HERCULES SA Braila;

3. aprobarea pretului pe actiune care urmeazã a fi achitat în cazul retragerii actionarilor;

4. sub rezerva aprobarii punctului 1, aprobarea modificarii Actului Constitutiv, astfel: 

- art.7.1 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea formulare:” Societatea este de tip inchis.

Fiecare actiune detinuta  de catre actionari  confera  acestora  dreptul  de a  participa la  adunarile generale,

dreptul la  un vot egal,  in adunarea generala, dreptul de informare, dreptul de a  participa la  distribuirea
beneficiilor  sub forma dividendelor,  dreptul preferential de subscriptie asupra actiunilor  emise ulterior de

societate cu  prilejul  majorarii  capitalului  social,  dreptul  asupra unei parti  din  activul net  al  societatii  la

lichidarea acesteia, precum si orice alte drepturi prevazute in prezentul act constitutiv sau prin dispozitiile
legii.

Detinerea actiunilor implica adeziunea de drept la prezentul act constitutiv. Drepturile si obligatiile legate de

actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.”



- art.8 din actul constitutiv se  modifica si va avea urmatoarea formulare:”Dreptul de proprietate asupra
actiunilor  se  transmite  prin  inregistrarea  transferului  in  registrul  tinut  la  sediul  societatii,  cu  avizul

Consiliului de Administratie. Drepturile si obligatiile aferente actiunilor vor fi transferate impreuna cu

actiunile, odata cu transmiterea acestora.”

5. aprobarea datei de 30.06.2023 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang

efectele hotararilor adoptate in aceasta adunare (data de inregistrare) si a datei de 29.06.2023 ca “ex-
data”.

Actionarii isi pot exercita dreptul la vot in adunarea generala, proportional cu numarul de actiuni pe
care le poseda.

In conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, art. 92 din

Legea  nr.  24/2017  privind  emitentii  de  instrumente  financiare  si  operatiuni  de  piata  si  art.  189  din
Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,  unul sau mai

multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de

justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile
de la data publicarii in Monitorul Oficial;

- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor

generale;
- ordinea de zi completata, ulterior convocarii, se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei cu cel putin 10

zile inaintea adunarii generale mentionate in convocatorul initial.

Potrivit  art.  198  din  Regulamentul nr.  5/2018,  fiecare actionar,  persoana  fizica  sau juridica,  are

dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data
de 28.02.2023, ora 16.00, data numarului de inregistrare. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea

raspunsului pe web-site-ul propriu www.hercules-braila.ro la sectiunea AGA.

Solicitarile vor fi depuse in forma scrisa, in original, la sediul societatii, sub semnatura actionarului

sau reprezentantului legal al acestuia.

Data limita la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la cel mult

15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
Propunerile  de  completare  a  ordinii  de  zi  sau  intrebarile  actionarilor  mentionati  in  alineatele

precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat

mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21.03.2023.

Actionarii inscrisi  in registrul  actionarilor  la  data  de referinta  pot participa la  adunarea  generala

direct  sau  pot  fi  reprezentati  de  alte  persoane,   pe  baza  unei  imputerniciri  generale  sau  speciale,  in

conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 24/2017 si art. 188 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, sau

pot vota prin corespondenta conform formularelor postate pe website-ul societatii www.hercules-braila.ro.
Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin

simpla proba a identitatii acestora.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare

generala, continand instructiuni specifice de vot din partea actionarului. 

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
    1.numele/denumirea actionarului;

    2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);

    3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; 
imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;

    4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau 

prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data

de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire 
generala. Imputernicirea generala inceteaza prin:

      (i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la 

data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, 
organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau

      (ii) pierderea calitătatii de acţionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale 

extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau



      (iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

  Unui actionar  i  se  interzice sa  exprime voturi  diferite  în  baza actiunilor  detinute de acesta  la  aceeasi
societate.   

Dupa completare si  semnare,  un exemplar  al imputernicirii,  in limba romana,  se va  depune  in

original, cu 48 de ore inainte de adunare,  intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule

„PENTRU  ADUNAREA  GENERALA  EXTRAORDINARA  A  ACTIONARILOR  DIN  DATA  DE

21.03.2023”,  sub  sanctiunea  pierderii  exercitiului  dreptului  de  vot   in  adunarea  generala,  conform

prevederilor legii. 

Imputernicirile se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa incorporata potrivit
legii,  la  adresa  de  email  office@hercules-braila.ro,  mentionand  la  subiect  „PENTRU  ADUNAREA

GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DIN DATA DE 21.03.2023.

Actionarii  pot  vota  si  prin  corespondenta,  inainte  de  AGA,  utilizand  formularul  de  vot  prin
corespondenta.  Formularul va putea fi obtinut de la  sediul societatii  sau se poate descarca de pe site-ul

www.hercules-braila.ro.
Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat insotit de copia actului de identitate al

actionarului (pers. fizice)/certificat de inregistrare(pers juridice), se va expedia la sediul societatii, in original,

in limba romana, astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 48 de ore inainte de AGA, intr-un plic

inchis,  cu  mentiunea  scrisa  in  clar  si  cu  majuscule  „PENTRU  ADUNAREA  GENERALA

EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21.03.2023”, sub sanctiunea pierderii exercitiului
dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Formularele  de  vot  se  pot  transmite  si  electronic  cu  semnatura  electronica  extinsa  incorporata

potrivit legii, la adresa de email office@hercules-braila.ro, mentionand la subiect  „PENTRU ADUNAREA

GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21.03.2023”.

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus, nu pot fi luate in calcul pentru

determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau pe site-ul www.hercules-braila.ro.

Hercules SA

Persoana desemnata

Dumitrascu Petrica


