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Către: Bursa de Valori București S.A. 

            Autoritatea de Supraveghere Financiară  

 

RAPORT CURENT 03/2023 

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața, 

Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața și/sau Codul 

Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare. 

Data raportului 08.02.2023 

Denumirea societății Agroserv Măriuța S.A. 

Sediul social Ferma Zootehnică, Str. Primariei nr.42, Dragoesti, Ialomita, 

Romania 

Telefon +40 31 860 21 01 

Email ir@milkfarm.eu  

Website www.laptariacucaimac.ro 
Nr. înreg. la ONRC J21/195/2008 

Cod unic de înregistrare RO 6363609 

Capital social subscris și vărsat 1.038.612 lei 

Număr de acțiuni 10.386.120 

Piața de tranzacționare Acțiuni: MTS AeRO Premium, simbol MILK 

Obligațiuni: Bonds-SMT, simbol MILK25E 

 

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administrație de a convoca Adunarea Generală 

Extraordinară a Acționarilor Companiei pentru data de 15.03.2023 

Conducerea Agroserv Măriuța S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața că, în data de 

08.02.2023, Consiliul de Administrație al Companiei a decis Convocarea Adunării Generale Extraordinare a 

Acționarilor (AGEA) Companiei pentru data de 15.03.2023 (prima convocare), respectiv 16.03.2023 (a doua 

convocare), în cazul în care nu se îndeplinește cvorumul de prezență pentru prima ședință, având ordinea de zi 

prevăzută în convocatorul anexat acestui raport curent. 

 

Șerban Nicușor 

Președinte al Consiliului de Administrație 
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CONVOCATOR 

AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  

AGROSERV MĂRIUȚA S.A. 

 

Societatea AGROSERV MĂRIUȚA S.A. înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J21/195/2008, cod unic de 

înregistrare RO 6363609, cu sediul social în Ferma Zootehnică, Str. Primăriei nr.42, Drăgoești, Ialomița, Romania, 

având un capital social subscris și vărsat de 1.038.612 lei (denumită în cele ce urmează „Societatea”), prin ȘERBAN 

NICUȘOR, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, 

În temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea 

Societăților”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările 

și completările ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente 

financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) și a actului 

constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”), 

CONVOACĂ 

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) pentru data de 15.03.2023, ora 11:00 la punct de lucru 

Str. Primăriei nr 59, Drăgoești, Ialomița – camera de ședință, etaj 1 la care vor participa toți acționarii Societății 

înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de 03.03.2023, 

stabilită ca dată de referință („Data de Referință”). În caz de neîntrunire a cvorumului necesar la prima convocare, 

o a doua ședință a AGEA se va desfășura în data de 16.03.2023, orele 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de 

zi și având aceeași Dată de Referință 

 

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 

1. Aprobarea delegării atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către 

Consiliul de Administrație al Societății în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) și art. 2201 alin (2) din Legea 

Societăților, respectiv în temeiul prevederilor art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, pentru o perioadă de 

trei (3) ani, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative, și dematerializate, cu o valoare 

nominală care să nu depășească 500.000 lei, cu scopul de a obține fondurile necesare finanțării activității 

curente a Societății precum și a investițiilor pe care Societatea dorește să le întreprindă în perioada 

următoare. 

2. Sub condiția aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi AGEA, aprobarea modificării Actului Constitutiv, 

prin introducerea unui nou articol în cadrul articolului 5 din cadrul Actului Constitutiv al Societății – 

„Majorarea / reducerea capitalului social”, care va avea următorul conținut: 

„5.4. Capitalul social al Societății poate fi majorat și prin decizii ale Consiliului de Administrație, pentru o 

perioadă de trei (3) ani, care se va încheia la data de [15]/[16].03.2026, prin una sau mai multe emisiuni de 
acțiuni ordinare, nominative și dematerializate cu o valoare nominală care să nu depășească 500.000 lei 

(respectiv prin emisiunea unui număr de cel mult 5.000.000 acțiuni). 
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Cele de mai sus vor fi duse la îndeplinire în condițiile stabilite de prezentul Act Constitutiv şi cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, 

respectiv a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare și a oricăror alte dispoziții ale legislației pieței de 

capital. 

Pentru a putea duce la îndeplinire delegarea atribuțiilor privind hotărârea de majorare a capitalului social, 

Consiliul de Administrație este autorizat să stabilească caracteristicile operațiunii de majorare a capitalului 

social și derularea acesteia.” 

Restul prevederilor din cadrul articolului 5 al Actului Constitutiv al Societății se renumerotează în vederea 

reflectării celor de mai sus. 

3. Sub rezerva aprobării punctelor 1 și 2 de pe ordinea de zi AGEA, aprobarea mandatării Consiliului de 

Administrație să emită orice hotărâre și să îndeplinească oricare și toate actele și faptele juridice necesare, 

utile și/sau oportune pentru desfășurarea unor astfel de operațiuni de majorare a capitalului social, inclusiv 

cu privire la următoarele aspecte: 

(i) stabilirea structurii și duratei majorării de capital social, negocierea precum și stabilirea și aprobarea 

prețului de subscriere în cadrul majorării de capital social (în conformitate cu condițiile pieței, 

precum și aprobarea celorlalți termeni finali și condiții ale majorării de capital social), selectarea 

intermediarilor pentru majorarea capitalului social, asigurarea redactării și publicării oricărui 

prospect de ofertă, document de ofertă, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte 

ce au legătură cu majorarea de capital social, după caz, negocierea și semnarea oricăror contracte cu 

intermediari și consultanți, îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune 

în legătura cu cele de mai sus; 

(ii) să aprobe orice contracte privind majorarea capitalului social sau orice alte aranjamente, 

angajamente, prospecte de ofertă, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, 

stabilizare, agenție, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice 

alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute 

orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline majorării de capital social (inclusiv actualizarea 

Actului Constitutiv al Societății); 

(iii) să împuternicească reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini 

orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni; și 

(iv) reprezentarea Societății în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi Oficiul 

Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, 

Depozitarul Central S.A.) în legătură cu majorarea capitalului social. 

4. Aprobarea modificării activității secundare a Societății, prin introducerea a 3 noi activități, respectiv cele 

reflectate de codurile CAEN: 3821 – Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase, 3832 – Recuperarea 

materialelor reciclabile sortate și 8129 – Alte activități de curățenie. 
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5. Sub condiția aprobării punctului 4 de pe ordinea de zi, modificarea Actului Constitutiv al Societății, astfel 

încât activitățile secundare aprobate să fie reflectate în cadrul articolului 3.1. din cadrul Actului Constitutiv, 

după cum urmează: 

„3.1. Societatea poate desfășura următoarele activități secundare (COD CAEN): 

[…] 

3530 – Furnizarea de abur și aer condiționat 

3821 – Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase 

3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate 

[…] 

7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management 

8129 – Alte activități de curățenie 

8130 – Activități de întreținere peisagistică.” 

6. Aprobarea valorii de 10.500.000 euro ca limită maximă de îndatorare pe care o poate contracta Societatea în 

perioada [15]/[16].03.2023 – 28.04.2023, în vederea refinanțării parțiale a facilităților în sold, și aprobarea 

garantării contractelor de credit și/sau de leasing care vor fi accesate în limita stabilită, cu garanții de stat, cu 

garanții reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanță prezente și viitoare, cesiuni legate de 

disponibilitățile curente și viitoare, care rezultă din conturile curente și cesiuni ale drepturilor rezultate din 

polițele de asigurare. Consiliul de Administrație va putea adopta hotărâri în limita stabilită mai sus, pentru 

fiecare operațiune de refinanțare și garantare, cu menționarea garanțiilor aferente și cu respectarea 

prevederilor legale și cele din actul constitutiv al Societății.  

7. Aprobarea valorii de 6.000.000 euro ca limită maximă de îndatorare pe care o poate contracta Societatea în 

perioada [15]/[16].03.2023 – 29.12.2023, în vederea finanțării proiectelor viitoare de investiții, și aprobarea 

garantării contractelor de credit și/sau de leasing care vor fi accesate în limita stabilita, cu garanții de stat, 

garanții reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanță prezente și viitoare, cesiuni legate de 

disponibilitățile curente și viitoare, care rezultă din conturile curente și cesiuni ale drepturilor rezultate din 

polițele de asigurare. Consiliul de Administrație va putea adopta hotărâri în limita stabilită mai sus, pentru 

fiecare operațiune de finanțare și garantare, cu menționarea garanțiilor aferente și cu respectarea prevederilor 

legale și cele din actul constitutiv al Societății. 

8. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și/sau Directorilor Societății, cu 

posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze 

orice documente, inclusiv hotărârea AGEA, Actul Constitutiv al Societății, să depună și să solicite publicarea 

în Monitorul Oficial al României partea a IV-a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice 

formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, 

instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la 

îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA. 
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9. Stabilirea datei de 04.04.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se 

răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea 

nr. 24/2017 și a datei de 03.04.2023 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. 

(l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data plății nu este aplicabilă. 

 

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA 

I. Participarea la AGEA  

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înscriși în Registrul Acționarilor 

Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale aplicabile societăților pe acțiuni listate pe 

Sistemul Multilateral de Tranzacționare SMT-AeRo și ale Actului Constitutiv, personal (prin 

reprezentanții legali), prin reprezentant (pe baza de împuternicire specială sau generală), cu 

respectarea prevederilor legale incidente sau prin corespondență (pe bază de buletin de vot prin 

corespondență). 

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis 

prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de 

identitate și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal și copia 

certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de 

către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod 

legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de 

reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data 

de Referință). Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de 

identitate, însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană 

fizică/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, după caz, precum și proba identității 

acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și copia 

certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de 

către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod 

legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de 

reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data 

de Referință). 

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără 

personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data 

de Referința, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A. 

II. Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGEA  

Începând cu data de 13.02.2023 , toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe 

ordinea de zi a AGEA vor fi disponibile pe pagina web a Societății la 

https://laptariacucaimac.ro/investitori/. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale 

documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGEA. 

http://www.laptariacucaimac.ro/


Agroserv Mariuța S.A. 
Ferma Zootehnica  
Dragoești 927100, Ialomița 
www.laptariacucaimac.ro 

III. Împuternicirile generale 

Împuternicirea generală poate fi acordată de acționari pentru o perioada care nu va depăși 3 ani, 

permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale 

acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție. 

Împuternicirile generale, împreună cu proba identității acționarului persoană fizică/reprezentantului 

legal al acționarului persoană juridică și copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului 

sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul 

persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu 

originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, 

vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință), înainte de prima lor utilizare, se vor 

depune la/expedia către registratura Societății din Drăgoești, Str. Primăriei nr. 59 (fabrica de procesare 

lapte), cod poștal 927100, județ Ialomița, România, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu 

originalul sub semnătura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform 

reglementărilor ASF, la adresa ir@milkfarm.eu), astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la 

registratura Societății până la data de 13.03.2023, ora 11:00. 

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate 

cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al 

acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, conform 

prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. 

Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin 

intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre 

angajații săi. 

Împreună cu împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății declarația pe proprie 

răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit 

împuternicirea de reprezentare, semnată în original și, după caz, ștampilată, din care să reiasă că: 

(i) împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după 

caz, avocatului; 

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură 

electronică extinsă, dacă este cazul. 

IV. Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență 

Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la 

dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de 

zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”). 

Împuternicirile speciale pot fi acordate oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare 

generală și conțin instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. 
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Împuternicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente (respectiv proba 

identității acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și copia 

certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către 

o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, 

prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant 

legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință), se 

vor depune la/expedia către registratura Societății din Drăgoești, Str. Primăriei nr. 59 (fabrica de procesare 

lapte), cod poștal 927100, județ Ialomița, România, inclusiv prin e-mail cu semnătură electronică extinsă 

(în cazul împuternicirilor speciale), respectiv prin e-mail (în cazul buletinelor de vot prin corespondență), 

conform reglementărilor ASF, la adresa ir@milkfarm.eu), în original sau în copie, cuprinzând mențiunea 

conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite 

la registratura Societății până la data de 13.03.2023, ora 11:00, menționând pe plic în clar sau în subiectul 

e-mail-ului „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de [15]/[16].03.2023” 

La completarea împuternicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sunt rugați să 

țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri. În 

această ipoteză, împuternicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la 

dispoziție prin metodele arătate la pct. II. 

V. Dreptul acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte 

de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi 

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social 

are/au dreptul: 

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie 

însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și 

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea 

de zi a AGEA. 

Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat 

la registratura Societății din Drăgoești, Str. Primăriei nr. 59 (fabrica de procesare lapte), cod poștal 927100, 

județ Ialomița, România sau prin e-mail, conform reglementărilor ASF, la adresa ir@milkfarm.eu) până la 

data de 26.02.2023. 

Cerințele de identificare menționate la punctul I de mai sus sunt aplicabile și pentru acționarul/acționarii 

persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care solicită completarea 

ordinii de zi AGEA. 

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la acest punct determină modificarea ordinii de zi a 

adunării generale comunicate deja acționarilor, Societatea va trebui sa facă disponibilă o ordine de zi 

revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de 

Referință și cu respectarea termenului prevăzut de Legea Societăților. 

VI. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi 

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale 

a Acționarilor. Întrebările vor putea fi transmise Societății prin e-mail, la adresa ir@milkfarm.eu, astfel 

încât acestea să fie primite de către Societate până la data de 13.03.2023, ora 11:00. 
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Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le 

poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor (în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 

5/2018), buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum si protejarea confidențialității și a 

intereselor comerciale ale Societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu 

același conținut. Se va considera că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe 

pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns. 

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 10.386.120 acțiuni nominative, fiecare acțiune 

dând dreptul la un vot; La data Convocării Societatea nu deține acțiuni proprii, prin urmare, numărul total de 

drepturi de vot la data convocării este de 10.386.120 drepturi de vot. 

Informații suplimentare se pot obține la, adresa ir@milkfarm.eu, la numărul de telefon +40 31 860 21 01 și de pe 

website-ul Societății www.laptariacucaimac.ro. 

 

Șerban Nicușor 

Președinte al Consiliului de Administrație 
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