Note informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor programată pentru 16 aprilie 2021

1.

Majorarea capitalului social

În linie cu politica privind dividendele a Safetech Innovations SA („Compania”), Administratorul
Unic propune capitalizarea unei părți din profitul net al Companiei aferente anului 2020 printro operațiune de majorare de capital în urma căreia acționarii vor fi recompensați cu acțiuni
fără a aduce sume de bani. În acest mod, profitul va fi păstrat de către Companie și investit în
activitate, fiind folosit pentru cheltuieli care urmăresc creșterea valorii afacerii, în timp ce
investitorii vor fi recompensați, pentru contribuția lor, cu acțiuni ale Companiei.
Propunerea Administratorului este ca fiecare acționar să primească patru (4) acțiuni noi
pentru fiecare acțiune deținută.
2. Aprobarea pentru operatiunea de acordare de dividende către acționari a datei de
înregistrare, datei ex-date și a datei plății
Operațiunea de majorare de capital și acordarea de acțiuni gratuite, are aceeași ex-date ca și
operațiunea de plată a dividendelor, pentru a acorda companiei și Depozitarului Central,
suficient timp pentru a îndeplini operațiunile necesare, respectiv înregistrare ORC, autorizare
ASF și consolidare a situațiilor privind investitorii.
Data de înregistrare și ex-date sunt propuse în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017
privind emitenții de valori financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului Autorității de
Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de valori financiare și operațiuni de piață.
3. Aprobarea modificării Actului Constitutiv
Modificarea Actului Constitutiv include elaborarea atribuțiilor Administratorului pentru a-i
permite acestuia să negocieze cu puteri depline și să decidă contractarea de împrumuturi
bancare de către Companie, a căror valoare nu depășește 500.000 (cincisutemii) Euro, precum
și să negocieze și să aprobe garantarea de către Companie a obligațiilor financiare rezultate ca
urmare a contractării împrumuturilor, cu ipoteci mobiliare pe toate conturile companiei, așa
cum vor fi ele solicitate/agreate de băncile creditoare în vederea acordării împrumuturilor.
Această modificare este necesară pentru a asigura buna funcționare a operațiunilor de zi cu zi
ale companiei.
4. Împuternicirea Administratorului Unic al Companiei pentru a îndeplini oricare
formalități în legătură cu AGEA
Se propune împuternicirea Administratorului Unic pentru e efectua oricare și toate
formalitățile necesare în vederea implementării și înregistrării hotărârilor AGEA, inclusiv
formalitățile la Registrul Comerțului.
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