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Note informative pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a 

Actionarilor convocata pentru 18/19 Aprilie 2022 

 

 

 

1. Modificarea Actului Constitutiv 

Pentru a respecta practicile de guvernanta corporativa, compania propune actionarilor numirea unui 

Consiliu de Administratie format din trei membri, pentru un mandat de 2 ani de la data numirii. In 

vederea votarii candidatilor in timpul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, actionarii trebuie sa 

aprobe, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor modificarile necesare la Actul 

Constitutiv al companiei. In consecinta, dispozitiile legate de administrarea, precum si de atributiile 

Adunarii Generale Extraordinare in relatie cu Consiliul de Administratie al Societatii se modifica pentru 

a reflecta schimbarile.  

 

2. Majorarea capitalului social 

In linie cu politica privind dividendele a Safetech Innovations SA („Compania”), Administratorul Unic 

propune capitalizarea primelor de emisiune printr-o operatiune de majorare de capital in urma careia 

actionarii vor fi recompensati cu actiuni fara a aduce sume de bani. In acest mod, profitul va fi pastrat 

de catre Companie si investit in activitate, fiind folosit pentru cheltuieli care urmaresc cresterea valorii 

afacerii, in timp ce investitorii vor fi recompensati, pentru contributia lor, cu actiuni ale Companiei. 

Propunerea Administratorului este ca fiecare actionar sa primeasca trei (3) actiuni noi pentru fiecare 

actiune detinuta. 

 

3. Data de inregistrare si ex-Data pentru operatiunea de majorare a capitalului social 

Data de inregistrare si Ex-Data sunt propuse in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind 

emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului Autoritatii de 

Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. 

 

4. Aprobarea admiterii la tranzactionare a actiunilor societatii pe piata reglementata 

In contextul in care activitatea Societatii este in continua crestere, atat pe plan intern cat si pe plan 

extern, admiterea la tranzactinare a actiunilor Safetech in cadrul Pietei Reglementate a BVB constituie 

un avantaj menit sa sustina strategia de investitii prin dezvoltarea si comercializarea extinsa a solutiilor 

proprii, marca Safetech si pentru asigurarea capitalului de lucru. Toate aceste directii de dezvoltare vor 

contribui la consolidarea pozitiei Safetech in piata si vor genera surse de venit suplimentare, care vor 

aduce un plus de valoare companiei si actionarilor sai. 

Se propune astfel, admiterea la tranzactionare a actiunilor Safetech si imputernicirea Consiliului de 

Administratie in vederea indeplinirii oricaror formalitati necesare in fata oricaror institutii, inclusiv ale 

pietei de capital. 

 

5. Autorizarea si Imputernicirea Dlui. Gansac Victor 

Se propune ca Dl. Gansac Victor sa fie imputernicit sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru 

punerea in aplicare si inregistrarea rezolutiilor AGEA, inclusiv formalitatile la Registrul Comertului si la 

Autoritatea de Supraveghere Financiara. 
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