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RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018) 
 
Data raportului:  09.10.2020 
 
Denumire emitent:  RETRASIB S.A.  
 
Sediul social:  Sibiu, str. Ştefan cel Mare, nr. 156, jud. Sibiu 
 
Tel / fax:   0269/253269; 0269/253279 
 
Nr. şi data înregistrării la ORC:  J32/16/1993 
 
C.I.F: RO 3906360 
 
Cod LEI: 529900TXOYD26GV5QE65  
 
Capital social subscris şi vărsat: 121.521,2 lei   
 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de RETRASIB S.A. 
este Bursa de Valori Bucureşti simbol RTRA. 
 
 
 
I. Eveniment important de raportat:    

 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Retrasib S.A., s-a întrunit la prima 
convocare, în data de 09 Octombrie 2020, la ora 10:00, la sediul societății, fiind legal 
convocată.  

 

Director General,  

Claudia-Adela Gherghel-Diaconeasa 
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Hotărârea Adunării Generale Ordinare Acționarilor Retrasib S.A. 

Nr. 93/9 Octombrie  2020 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Retrasib S.A. (“Societatea”), s-a întrunit la prima convocare, în data 

de 9 Octombrie 2020, ora 10:00 a.m., la sediul Societății, fiind legal convocată în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24 din 

21 martie 2017, privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului nr. 

5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață al Autorității de Supraveghere 

Financiara și ale Actului Constitutiv al Societății. 

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au participat sau au fost reprezentați de către împuterniciții 

acestora în baza procurii speciale un număr de 2 acționari, deținând un număr de 1.138.028 acțiuni din totalul 

de 1.215.212 acțiuni și 1.138.028 drepturi de vot din totalul de 1.215.212 drepturi de vot, reprezentând 

93,64851565% din capitalul social și din drepturile de vot.  

Adunarea a fost prezidata de dna Claudia Gherghel-Diaconeasa, împuternicit al dnului. Tilo Dorn, Președintele 

Consiliului de Administrație (procura speciala din data de  1 octombrie 2020), care a notificat, in conditiile art. 

2023 Cod Civil, mandantul cu privire la substituirea unui terț, fiind in imposibilitate de a-si indeplini personal 

mandatul încredințat, in contextul starii de alerta decretata si prelungita pe teritoriul Romaniei datorita 

pandemiei COVID-19 si a evolutiei privind imbolnavirile cu virusul SARS COV-2.; dl. Marinel Popa, ca secretar 

al adunării a fost ales cu unanimitate de voturi, iar ca secretar tehnic a fost ales în aceleași condiții dna. Livia 

Bordei. 

Președintele și secretarii de sedință au constatat că sunt întrunite condițiile legale și ale actului constitutiv 

pentru ținerea Adunării Generale Ordinare, că lista de prezență a adunării a fost întocmită și că au fost 

întrunite condițiile de cvorum. 

Ordinea de zi a fost stabilită prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 

3022 din 4 septembrie 2020 și în ziarul ”Sibiu 100%” nr. 568 din aceeasi data.  

În urma dezbaterilor, acționarii Societății hotărăsc următoarele:  

1.     Numește societatea JP Auditors & Advisers ca auditor financiar pentru auditarea situatiilor 

financiare ale Societatii. Durata mandatului auditorului financiar va fi de 2 ani de zile.  

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 1.138.028 voturi valabile, reprezentând 

93,64851565% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv: 

-Pentru: 1.138.028 voturi reprezentând 93,64851565% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 

100% din voturile valabil exprimate; 

-Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și  

-Abțineri: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot. 

2.    Prelungeste perioada de tragere/de utilizare a Plafonului Global de Exploatare (Plafonului 

Global de Exploatare multivalută în sumă de 51.925.000 lei in baza contractului de credit 

nr. 182/06.05.2010, așa cum a fost modificat prin toate actele adiționale ulterioare, 

încheiat între Societate, în calitate de împrumutat și Banca Transilvania,)  cu încă 12 luni, 

prelungirea liniei de credit în cadrul Plafonului cu 12 luni; Credite pe termen scurt/ mediu 

pentru capital de lucru trase din cadrul plafonului se vor acorda pe max. 24 luni, fără a 

depăși noua scadență a plafonului, corelate cu contractele cesionate în favoarea Băncii; 

Valabilitatea Scrisorilor de garanție bancară nu va depăși scadența finală a Plafonului, iar 

în caz de executare a scrisorilor de garanție bancară, creditele rezultate din executarea 

scrisorilor se acordă pe maxim 12 luni, în lei, în condițiile negociate în anul 2019.  

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 1.138.028 voturi valabile, reprezentând 
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93,64851565% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv: 

-Pentru: 1.138.028 voturi reprezentând 93,64851565% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 

100% din voturile valabil exprimate; 

-Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și  

-Abțineri: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot. 

3.    Împuternicește directorul general al Societatii, dna. Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela, 

pentru negocierea, stabilirea, aprobarea condițiilor contractuale ale actelor modificatoare 

ale contractului de credit de la pct. 2, pentru aprobarea regulilor pentru efectuarea de 

trageri de sub acest contract și aprobarea constituirii în garanție a activelor Societății, 

precum și modificarea pachetelor de garanție existente (cu excepția constituirii unor 

garanții imobiliare suplimentare, pentru care va fi necesară o aprobare prealabilă, 

specifică, a adunării generale a acționarilor). Pentru garantarea obligațiilor Societății 

rezultând din acest contract, directorul general, dna. Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela, 

va fi semnatarul oricăror acte, putând desemna împuterniciți după cum consideră de 

cuviință.  

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 1.138.028 voturi valabile, reprezentând 

93,64851565% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv: 

-Pentru: 1.138.028 voturi reprezentând 93,64851565% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 

100% din voturile valabil exprimate; 

-Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și  

-Abțineri: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot. 

4. Ratifică Hotărârea Consiliului de Administratie nr. 328/27.03.2020, prin care s-a aprobat 

ca utilizarile cash din plafon să fie limitate, in perioada de derulare a facilitatii, la valoarea 

de maximum 45.000.000 lei, existând posibilitatea ca, în cazuri justificate, valoarea 

maximă a utilizărilor cash din plafon să atingă valoarea plafonului.  

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 1.138.028 voturi valabile, reprezentând 

93,64851565% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv: 

-Pentru: 1.138.028 voturi reprezentând 93,64851565% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 

100% din voturile valabil exprimate; 

-Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și  

-Abțineri: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot. 

5.     Ratifică Hotărârea Consiliului de Administratie adoptate in 2020 în legătură cu prelungirea 

perioadei de tragere/de utilizare a Plafonului Global de Exploatare cu încă 12 luni, 

prelungirea liniei de credit în cadrul Plafonului cu 12 luni; Credite pe termen scurt/ mediu 

pentru capital de lucru trase din cadrul plafonului se vor acorda pe max. 24 luni, fără a 

depăși noua scadență a plafonului, corelate cu contractele cesionate în favoarea Băncii; 

Valabilitatea Scrisorilor de garanție bancară nu va depăși scadența finală a Plafonului, iar 

în caz de executare a scrisorilor de garanție bancară, creditele rezultate din executarea 

scrisorilor se acordă pe maxim 12 luni, în lei.  

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 1.138.028 voturi valabile, reprezentând 

93,64851565% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv: 

-Pentru: 1.138.028 voturi reprezentând 93,64851565% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 
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100% din voturile valabil exprimate; 

-Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și  

-Abțineri: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot. 

6.  Stabilește data de 29 octombrie 2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea 

acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a 

Acționarilor, conform Legii nr. 24/2017 și data de 28 octombrie 2020 ca ex-date. Întrucât 

nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, 

acționarii nu decid asupra datei plății, așa cum este definită de Regulamentul nr. 5/2018. 

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 1.138.028 voturi valabile, reprezentând 

93,64851565% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv: 

-Pentru: 1.138.028 voturi reprezentând 93,64851565% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 

100% din voturile valabil exprimate; 

-Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și  

-Abțineri: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot. 

7.     Împuterniceste pe fiecare dintre domnii Tilo Dorn, Ulrich Voss, Markus Spliethoff şi/sau a 

doamnei Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela şi/sau a oricăror alte persoane desemnate de 

precedenţii menţionaţi, să semneze în numele acționarilor Societăţii hotărârea Adunării 

Generale Ordinare a Acționarilor (inclusiv extras al acestei hotarari in vederea publicarii), 

declaraţii, cereri, orice alte documente necesare şi să îndeplinească toate formalităţile 

cerute de lege în faţa autorităţilor competente şi în faţa oricăror terţe părţi, inclusiv în faţa 

Bursei de Valori Bucureşti, a Autorităţii de Supraveghere Financiară, a Depozitarului 

Central, a Registrului Comerţului, pentru a pune în aplicare hotărârile luate în cadrul 

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru a le publica şi înregistra oriunde este 

necesar. 

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 1.138.028 voturi valabile, reprezentând 

93,64851565% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv: 

-Pentru: 1.138.028 voturi reprezentând 93,64851565% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 

100% din voturile valabil exprimate; 

-Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și  

-Abțineri: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot. 

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în limbile română și engleză, astăzi, 9 Octombrie 2020, la sediul 

Societății. 

Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 

Claudia Gherghel-Diaconeasa 

Secretar 

Marinel Popa 

Secretar tehnic 

Livia Bordei 

 


