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Nr. _______________ 

 

CONVOCATOR  

(COMPLETARE A ORDINII DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR 

MARTENS S.A.) 

 

Consiliul de Administrație al societății MARTENS S.A., societate pe acțiuni administrată în 

sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din Romania, cu sediul social în Str. 

Grigore Ventura Nr. 1, Mun. Galați, Jud. Galați, România, înregistrată la Registrul Comerțului 

Galați sub nr. J17/133/1991, C.U.I. 1627270, având capital social subscris și vărsat în cuantum 

de 2.331.335 RON (numită în continuare "Societatea"), 

Având în vedere următoarele: 

a) Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pentru data de 03.09.2021, 

ora 10:00 (ora României), Ia adresa sediului social al Societății, situat în: Str. Grigore Ventura 

Nr. 1, Mun. Galați, Jud. Galați, prin publicarea Convocatorului Nr. 2593/02.08.2021 în 

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a Nr. 3153 / 03.08.2021, în ziarul Monitorul de Galați 

din data de 03.08.2021 și transmis la A.S.F. și B.V.B., prin Raportul curent Nr. 2595/02.08.2021;  

b) Adresa transmisă Societății la data de 06.08.2021 (înregistrată la Societate sub Nr. 

2645/06.08.2021), prin care BOCKHOLD N.V./Belgia, persoană juridică belgiană, înregistrată la 

Camera de Comerț a Belgiei sub nr. 0401.329.382, cod TVA (BE) 0401329382, cu sediul social 

în Reppelerweg 1, 3950 Bocholt, (Belgia), în calitate de acționar majoritar în cadrul MARTENS 

S.A., deținător a unui număr de 631.008 acțiuni, reprezentând 67,66595 % din capitalul social 

al Societății, a formulat în temeiul disp. art. 1171 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și art. 

92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de 

piață coroborat cu disp.art. 189 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, o cerere de completare a 

ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 03.09.2021 prin 

includerea următorului punct: 

1. Prezentarea și aprobarea Politicii de Remunerare a conducătorilor societății întocmită de 

Consiliul de Administrație. 

În conformitate cu prevederile art. 1171 alin. (3) din Legea nr. 31/1990,  
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COMPLETEAZĂ 

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (”AGOA”) din data de 03.09.2021 

 

Convocată pentru data de 03.09.2021, ora 10:00 (ora României), Ia adresa sediului social al 

Societății, situat în: Str. Grigore Ventura Nr. 1, Mun. Galați, Jud. Galați, pentru toți acționarii 

înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 

27.08.2021, stabilită ca dată de referință pentru ținerea AGOA. 

 

Noul punct adăugat pe ordinea de zi este punctul 5, punctele 5 și 6 din Convocatorul Nr. 2593 

/ 02.08.2021 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a Nr. 3153 / 03.08.2021, fiind 

astfel renumerotate. 

 

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, astfel cum a fost completată, 

este următoarea: 

 

1. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de administrație privind împrumuturile 

acordate de acționarul majoritar și tranzacțiile dintre părțile afiliate cu referire expresă la: 

fisele conturilor in care sunt înregistrate sumele împrumutate de companie, cu indicarea datei 

de începere a împrumutului ; sfera împrumutului și modul de rambursare, până la data de 

31.12.2020; contractele pe baza cărora au fost acordate aceste sume, note de fundamentare 

întocmite de companie în vederea contractării împrumutului; persoana / persoanele care au 

aprobat contractarea împrumuturilor în numele Martens S.A. 

----------- 

2. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație din care va rezulta 

întocmirea de către companie a „dosarului pretului de transfer” pentru anii in care au fost 

înregistrate tranzacțiile între părțile afiliate, având ca anexă copia rapoartelor întocmite de 

auditorul financiar pe tema tranzacțiilor companiei cu părțile afiliate 

----------- 

3. Prezentarea și aprobarea Notei de fundamentare a programului de activitate și a bugetului 

de venituri și cheltuieli pentru perioada 2021-2023, care a condus la estimarea EBITDA: 2021 

= 0 2022 = 0, 2023 = pozitiv 

----------- 

4. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind: Impactul 

contractării împrumutului de 5 milioane de lei asupra cheltuielilor companiei; Analiza 

riscurilor privind consecințele executării garanțiilor mobile și clădiri din patrimoniul companiei 

aferente contractului de garanție. Influența reevaluării activelor corporale asupra valorii 
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capitalurilor proprii și asupra activelor corporale la 31.12.2020, având în vedere că ultima 

reevaluare a avut loc la 31.12.2012 

----------- 

5. Prezentarea și aprobarea Politicii de Remunerare a conducătorilor societății întocmită de 

Consiliul de Administrație. 

----------- 

6. Împuternicirea Președintelui de ședință, a secretarului de ședință și a secretarului tehnic 

pentru semnarea împreună a hotărârii A.G.O.A. și pentru a îndeplini individual și nu împreună, 

orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul 

Registrului Comerțului Galați, precum și pentru publicarea hotărârii A.G.O.A. conform legii, 

pentru îndeplinirea formalităților în fața Oficiului Registrului Comerțului Galați, oricăruia 

dintre aceștia fiindu-le recunoscut dreptul de a desemna un avocat pentru îndeplinirea 

acestor formalități. 

----------- 

7. Stabilirea datei de 24.09.2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor 

asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A., în conformitate cu prevederile art. 86 

alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și aprobarea datei de 23.09.2021 ca dată ex date, calculată în 

conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018. 

----------- 

 

Restul mențiunilor cuprinse în Convocatorul nr.  2593 / 02.08.2021 publicat în Monitorul Oficial 

al României, Partea a IV-a Nr. 3153 / 03.08.2021, rămân neschimbate și se aplică în mod 

corespunzător. 

 

Președintele Consiliului de Administrație al MARTENS S.A. 

HENRI LEENEN 

______________________ 

(prin administrator cu puteri depline HAVENEERS GUY AMELIE F.) 

 


