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Standard

I. Evenimente importante de raportat

Consiliul de administratie al HERCULES - SA, cu sediul in mun. Braila, Incinta Docuri nr.1,
jud. Braila, prin presedintele sau, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 
HERCULES SA Braila pentru data 29.04.2021, ora 14.00, la sediul societatii, pentru toti 
actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 12.04.2021, considerata ca data
de referinta.

Adunarea generala ordinara este convocata cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune pe anul 2020 al consiliului de 
administratie ;
2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2020 ;
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale 2020 precum si repartizarea 
profitului ;
4. Prezentarea si aprobarea raportului anual 2020;
5. Prelungirea mandatelor membrilor consiliului de administratie;
6. Aprobarea contractarii unui credit bancar de 9.000.000 lei.
7. Aprobarea ipotecarii unui/unor imobile (la optiunea bancii dar nu mai
mult de 50% din valoarea finantarii) dintre urmatoarele bunuri: Siloz pentru cereale,
Magazie marfuri generale, Magazie portuara danele 37-38, Atelier
mecanic, Atelier reparatii portuare, Grup social (Birouri), Teren
Turcoaia pentru garantarea unui credit pentru capital de lucru de 9.000.000
lei;
8. Imputernicirea cu dreptul de reprezentare  si semnare a tuturor documentelor referitoare
la garantii si credite in relatia cu banca a directorului general al societatii.
9. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 04.06.2021 iar a ex date ca fiind 03.06.2021.
10. Mandatarea domnului avocat Razvan Octavian Mihai sa indeplineasca toate 
formalitătile privind înregistrarea la Oficiul  Registrului Comertului a Hotărârii AGOA si 
publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

In cazul in care nu se indeplineste cvorumul in data de 29.04.2021, adunarea generala 
ordinara se reprogrameaza pentru data de 30.04.2021, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu 
aceeasi ordine de zi.

Toate persoanele care sunt actionari la data de referinta vor avea dreptul de a participa si 
vota in cadrul adunarii societatii.

Actionarii societatii vor beneficia de drepturile prevazute la sectiunea 5 ( art. 183 si 
urmatoarele ) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, drepturi pe care si le vor putea exercita in 



termen prevazut de lege.

Participarea actionarilor se face in nume propriu sau prin reprezentare. Procurile se vor 
depune la sediul societatii cu cel putin 48 de ore inainte de adunare. Materialele cu privire 
la ordinea de zi vor fi disponibile la sediul societatii incepand cu  24.03.2021. Formularul 
de procura speciala pentru reprezentare AGA va putea fi obtinut de la sediul societatii 
incepand cu data de 29.03.2021 .

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta , 
inainte de Adunarea Generala prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la 
dispozitie incepand cu data de 29.03.2021, pe pagina de web a societatii la adresa 
www.hercules-braila.ro. 

 Formularele de vot prin corespondenta ( completate si semnate de persoane fizice sau 
juridice, insotite de copia actului de identitate sau copia Certificatului de Inregistrare a 
persoanei juridice, semnat si dupa caz si stampilat , pentru conformitate cu originalul de 
catre titularul actului de identitate sau completate , semnate si stampilate de catre 
reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotite de documentul oficial care 
atesta calitatea de reprezentant legal ( ex: act constitutiv, certificat constatator eliberat de 
Registrul Comertului si de copia Certificatului de Inregistrare ) vor trebui sa fie insotite de o
declaratie notariala pe proprie raspundere a actionarului care semneaza formularul de vot 
prin corespondenta, in care sa se precizeze specimenul de semnatura al actionarului 
persoana fizica sau dupa caz a reprezentantului actionarului , persoana juridica si vor 
trebui sa parvina in original prin posta sau prin servicii de curierat , in limba romana,la 
sediul societatii : Braila, Incinta Docuri nr. 1, pana la data de 26.04.2021 ora 10.00, in 
atentia secretariatului Adunarii Generale a Actionarilor . 

Informatiile privind materialele supuse dezbaterii in adunare, vor fi disponibile pe site-ul 
societatii www.hercules-braila.ro.
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