
ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ 
solicitată de Consiliul de Administraţie al MERCUR S.A. Craiova 

conform Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F. 

 

 Societatea ________________________________, cu sediul social în ______________________, 
înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul ___________________ sub nr.______________, C.U.I. 

_______________, deţinătoare a unui număr de ____________ acţiuni nominative emise de MERCUR S.A. 

Craiova, deţinere aferent căreia ne revine un număr de ____________ voturi în A.G.A.,   
împuternicim prin prezenta pe ______________________________, cu domiciliul în _______________, 

strada ________________, nr.______, bloc_______, scara ______, ap. _____ , posesor al actului de identitate 

______, seria ______, nr._____________, eliberat de ________________________ la data de ______________, 
CNP ________________________, 

să participe şi să voteze în numele societăţii în A.G.A. MERCUR S.A., convocată în şedinţă 

Extraordinară în data de 14/15.07.2021, la ora 1000, la sediul MERCUR S.A. din Craiova – Calea Unirii nr.14.  

Reprezentantul nostru va exercita dreptul de vot, corespunzător acţiunilor cu care societatea figurează în 
Registrul acţionarilor la data de 30.06.2021 – după cum urmează : 

Nr. 

crt. 
Punct ȋnscris pe ordinea de zi a A.G.E.A. Pentru Împotrivă Abţinere 

1. Aprobarea efectuării de către Consiliul de Administrație de tranzacții 
pe piața de capital și de tranzacții cu valori mobiliare care nu sunt 

admise la tranzacționare sau nu sunt tranzacționate în cadrul unui loc 

de tranzacționare, în valoare maxima de 2.000.000 lei, pe o perioada 
de 12 luni de la data adoptarii hotărârii Adunării Generale 

Extraordinare a Acționarilor. 

   

2. Ratificarea Deciziei nr.11/29.04.2021, art.1) a Consiliului de 

Administrație al Mercur S.A. Craiova prin care se aprobă semnarea 
actului adițional nr.7/2021 la Contractul de facilitate de credit 

nr.60072/2016, prin care se modifică graficul de rambursare a 

soldului creditului la 30.04.2021 în sumă  de 8.386.476,39 lei, 
celelalte prevederi nemodificate ale Contractului rămân în vigoare. 

   

3. Aprobarea unei emisiuni de obligațiuni corporative, denominate în 

lei, în formă dematerializată, având o valoare nominală de 10.000 

lei, cu o valoare totală de 7.800.000 lei, de către Mercur S.A. având 
următoarele caracteristici: 

- sunt nominative, emise în formă dematerializată și 

evidențiate prin înscriere în cont în Registrul Deținătorilor de 
Obligațiuni ținut de societate; 

- nu sunt convertibile, nu conferă dreptul de a subscrie sau de 

a dobândi alte valori mobiliare și nu aparțin unui instrument 
derivat; 

- se adreseaza  la mai putin de 150 de investitori; 

- nu sunt oferite public și nu se va cere admiterea la 

tranzacționare pe o piață reglementată;  
- nu sunt subordonate sau cu valoare de schimb; 

- sunt garantate, respectiv Mercur S.A. garantează plata 

integral a principalului și dobânzilor cu o ipotecă imobiliară 
asupra imobilului teren in suprafata totala de 6508 m.p. si 

construcție, înscrise în Cartea Funciară nr. 225781 (nr. CF 

vechi 39633 bis), având numărul cadastral 225781 (nr. vechi 

18358  pentru teren), nr. cadastral pt. construcție 225781-C1 
(nr.vechi 18358 – C1), situat in Craiova, Calea Unirii nr.14, 

Județul Dolj; 

- au o perioadă de rambursare (scadență) de : 60 luni de la data 
emisiunii dar nu mai târziu de data de 15.10.2026; 

- au o dobândă platibila semestrial de ROBOR 1M + 1 %/ an 

din valoarea totală a emisiunii - pe toată perioada emisiunii; 
- emitentul poate rambursa anticipat, total sau partial, 

imprumutul obligatar in conditiile stabilite in cadrul 

documentului de emisiune; 

- au o dobândă penalizatoare de 0,1 % pe zi de întarziere, care 
se va calcula și datora suplimentar față de dobânda 

remuneratorie, începând cu prima zi lucrătoare când 

obligatiile asumate (principal sau cupoane) au ajuns la Data 

   



Scadenței, dar nu au fost rambursate integral. Dobânda 
penalizatoare va fi scadentă din prima zi în care va începe să 

curgă și va fi calculată până la data  achitării obligatiilor 

asumate si neachitate la scadenta stabilita conform 

documentului de emisiune (principal sau cupoane). 

4. Aprobarea garantării răscumpărării obligațiunilor prin semnarea unui 

contract de ipotecă imobiliară asupra imobilului teren in suprafata 

totala de 6508  m.p. si construcție, înscrise în Cartea Funciară nr. 

225781 (nr. CF vechi 39633 bis), având numărul cadastral 225781 
(nr.vechi 18358  pentru teren), nr.cadastral pt.constructie 225781-C1 

(nr.vechi 18358 – C1), situat in Craiova, Calea Unirii nr.14, Județul 

Dolj. 

   

5. Imputernicirea și autorizarea Președintelui Consiliului de 

Administrație, doamna Valentina Vlăduțoaia, cu posibilitate de 

substituire, cu datele de identificare la sediul societăţii, pentru 

următoarele: 
(a) semnarea emisiunii de obligatiuni si a termenilor si 

conditiilor emisiunii prevazute la art. 3 din prezenta hotarare 

si a oricaror documente anexe acesteia; 
(b) semnarea contractului de ipoteca imobiliara prevazut la art. 

4 din prezenta hotarare. De asemenea dna. Valentina 

Vlăduțoaia, cu posibilitate de substituire, este împuternicită 
sa negocieze toate si oricare conditii financiare derivate si in 

legatura cu emisiunea de obligatiuni prevazute la art. 3 din 

prezenta hotarare, deciziile si semnatura sa fiind opozabila 

Societatii. 
(c) negocierea, aprobarea și semnarea contractelor și 

aranjamentelor privind emisiunea de obligațiuni corporative, 

contracte de garanție, angajamente de garantare, documente 
de ofertă, contracte de subscriere, de consultanță, 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 emiterii de Obligațiuni și să 

negocieze, să aprobe și să semneze orice alte documente și 

să îndeplinească orice alte operațiuni și/sau formalități care 
sunt utile sau necesare pentru a implementa și a acorda  

efecte depline celor menționate mai sus și emiterii de 

Obligațiuni. 
(d) utilizarea fondurilor obținute, respectiv achitarea 

împrumutului acordat de către Raiffeisen Bank prin 

contractul de facilitate de credit nr. 60072/2016 si actele 

aditionale la acesta. 

   

6. Aprobarea datei de 03.08.2021 ca dată de înregistrare şi a datei de 

02.08.2021 ca ex date. 

   

7. Aprobarea ȋmputernicirii Președintelui Consiliului de Administrație 

al societăţii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotărârile 
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor şi orice alte 

documente conexe, pentru a reprezenta societatea şi pentru a efectua 

toate actele şi formalităţile de publicitate, de ȋnregistrare şi 
implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală 

Extraordinară a acţionarilor la Oficiul Registrului Comerțului, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central şi la 
alte autorităţi. 

   

Prezenta împuternicire specială este valabilă numai pentru şedinţa Extraordinară din data de 

14/15.07.2021 a A.G.A. MERCUR S.A., iar dreptul de vot al reprezentantului nostru va fi valabil numai dacă va 

fi exercitat în conformitate cu prezenta împuternicire. 
DATA      Societatea _____________________________ 

_________________     prin reprezentant legal*), 

       _________________________________ 
        Semnătura  

       _________________________________ 
*)  funcţia, numele şi prenumele  


