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Articolul 219 , aliniat (1) din Legea 31 / 1990 – Legea Societatilor – prevede ca  
“(1) Hotărârea adunării generale privind majorarea capitalului social produce efecte numai în măsura 

în care este adusă la îndeplinire în termen de un an de la data adoptării.” 
 

In aceste conditii legale, Hotararea AGEA nr. 15 din 26.11.2020 referitoare la majorarea capitalului social prin 

emitere unui numar de 30.127.746 actiuni preferentiale, nu mai poate produce efecte incepand cu data de 

26.11.2021 . Astfel, solicitam actionarilor sa voteze anularea drepturilor BNETR10 pentru a putea sa le 

retragem din sistemul Depozitarului Central. Alternativ, aceste drepturi vor ramane in portofolile actionarilor 

pentru totdeauna, inutilizabile. 

 

In aceleasi conditii, Hotararea AGEA nr. 4 din 27.04.2021 referitoare la majorarea capitalului social prin 

emiterea unui numar de 24.722.828 actiuni comune,  nu poate produce efecte daca nu este finalizata pana 

la data de 27 aprilie 2022. Formalitatile de derulare a unei majorari de capital nu permit societatii sa se 

incadreze in acest termen. Suplimentar, nu consideram ca in contextul curent de piata este oportuna 

lansarea unei majorari de capital cu discount de 15% fata de pretul de piata.  Astfel, solicitam actionarilor 

sa voteze anularea drepturilor BNETR12 pentru a putea sa le retragem din sistemul Depozitarului Central. 

Alternativ, aceste drepturi vor ramane in portofolile actionarilor pentru totdeauna, inutilizabile. 

 

Despre contextul de piata in anul 2021 
In cursul anului 2021, discutii cu actionarii nostri au revelat preferinta acestora ca societatea sa nu incerce 

derularea de operatiuni de atragere de capital din piata, partial datorita perceptiei ca pretul este prea jos, 

si reflecta riscul ca operatiunea sa nu aiba succes, si partial pentru ca alte societati care au anuntat majorari 

de capital au suferit o scadere a cotatiei, in timp ce societatile care au anuntat renuntarea la astfel de 

operatiuni au inregistrat cresteri ale cotatiei. 

Tinand cont ca societatea a putut sa isi desfasoare activitatea curenta si planurile de investitii din sursele 

deja existente, am considerat ca nu exista necesitatea de a ne asuma riscul si costurile financiare si de 

imagine ce ar fi putut rezulta din derularea fara succes ale unor operatii de acest fel. 

 

Tinand cont ca ambele instrumente financiare ( BNETR10 si BNETR12) sunt in fapt inutilizabile, 

propunem actionarilor retragerea lor din sistemul Depozitarului Central, si din portofoliile de la broker. 


