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Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 24.04.2014 
 

Societatea comercială Emailul S.A. Mediaş 
Număr tel. 0269/843330, fax 0269/831816 
Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J 32/7/1991 
Capital social subscris şi vărsat: 6.305.295,00 lei 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: Bursa de Valori Bucureşti (RASDAQ) 
 

 Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 35/23.04.2014. 
 

Hotărârea AGEA a societății Emailul S.A. nr. 35/23.04.2014 
 

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din cadrul S.C. “EMAILUL” S.A., cu sediul în Mediaş, str. Carpaţi nr. 19,  
jud. Sibiu, înregistrată la ORC sub nr. J32/7/1991 şi având CUI 803115, atribut fiscal RO, s-a întrunit la data de 23.04.2014 la sediul 
societăţii, cu un număr de 2.321.221 acţiuni, adică 92,03% din capitalul social. Datele de identificare ale acționarilor înregistrați în 
registrul acționarilor societății și deținerile de acțiuni sunt următoarele: 
 

Nr. crt. Denumire acționar Număr acțiuni Valoare lei % din capitalul social 
1. PAS Viitorul 1.564.193 3.910.482,50 62,0190 
2. SIF Transilvania 729.551 1.823.877,50 28,9261 
3. Pers. fizice și juridice 228.374 570.935,00 9,0549 
 Total 2.522.118 6.305.295 100,00 

 

Toate condițiile prevăzute de lege și de documentele societare pentru ținerea unei adunări valide au fost îndeplinite. 
 

Ordinea de zi a AGEA include următoarele puncte: 
 

● Aprobarea volumului de credite pentru activitatea de producţie şi investiţii, precum şi SGB- scrisori de garanţie bancară, în 
plafonul de 4.000.000 (patru milioane) euro şi garantarea acestora cu bunuri mobile şi imobile din patrimoniul societăţii conform 
cerinţelor instituţiilor de credit. Aprobarea valabilităţii plafonului de credite şi aprobarea prelungirii liniilor de credit în lei și valută, deja 
angajate, începând cu anul 2014 şi până la redimensionarea prin creştere a plafonului. 

Împuternicirea să reprezinte societatea şi să semneze toate documentele de credit şi garanţii a domnului director general 
ing. Traian Creţu şi a doamnei director economic ec. Mihaela Frătean, precum şi a înlocuitorilor acestora de drept. 

● Stabilirea datei de 15.05.2014 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform art.238 din Legea nr.297/2004. 
 

Art.1 Ordinea de zi a ședinței fiind aprobată în unanimitate de acționari, după analizarea în detaliu a punctelor de pe 
ordinea de zi și în urma dezbaterilor corespunzătoare, pe baza ofertei de finanțare primite de la BCR, acționarii au hotărât 
cu unanimitate de voturi și anume 2.321.221: 

1. Contractarea de către societate a unui împrumut de la Banca Comercială Română S.A. în sumă maximă totală de 4.000.000 
EUR în baza a trei contracte de împrumut garantate: 

- Facilitate multiprodus în valoare de 1.450.000 EUR 
- Facilitate multiprodus în valoare de 9.000.000 RON 
- Plafon de instrumente derivate în valoare de 250.000 EUR, 
care urmează să fie încheiate de către societate, în calitate de împrumutat și Banca Comercială Română S.A., în calitate 
de împrumutător(„Contractul de credit”). 
Acționarii hotărăsc întocmirea, participarea, semnarea, furnizarea și încheierea de către societate a Contractului de Credit 

în termenii, forma și condițiile prevăzute în respectivul contract, astfel cum aceștia vor fi negociați și agreați cu Banca de către 
persoana desemnată în acest scop conform punctului 3 de mai jos. 

2. Garantarea Contractului de Credit cu următoarele garanții: 
2.1 Facilitate multiprodus 1.450.000 EUR 

a. Ipotecă asupra imobilului – teren în suprafață 13.141 MP și hala email compusă din: hală email, magazie produse finite - 
sortaj, corp sortare-depozitare, situate în str. Carpați nr.19 Mediaș, jud. Sibiu, identificat cu nr. cadastral 882/13/1 înscris în 
CF nr.103178, loc. Mediaș, proprietatea Emailul S.A. 
b. Garanție reală mobiliară fără deposedare asupra stocurilor de tablă existente în magazia S.C. Emailul S.A., situate în 
str. Carpați nr.19, loc. Mediaș, jud. Sibiu, aflate în proprietatea S.C. Emailul S.A. 
c. Garanție reală mobiliară fără deposedare asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor deschise la BCR. 
d. Ipotecă mobiliară asupra creanțelor rezultate din contractele comerciale încheiate între: GM Sunders BV, Ultimate 



Products LTD, Karl Kruger, Allinox, Europeltre, Elo Pol, Ibili Menaje, Seklani, Rodri plastics BV, Emo Adria DOO, Sofianos 
and Iosifidis Constantinos- în baza contractului de comision încheiat cu Crisdan Exim 2011 S.R.L., Tandrete Impex S.R.L., 
Metalim Prod SRL, Pipan Civitas Construcții, Linex Wolf S.R.L., Arcasrom international Trading, în calitate de cumpărători 
și S.C. Emailul S.A. în calitate de vânzător. 

2.2 Facilitate multiprodus 9.000.000 RON 
a. Garanție reală mobiliară fără deposedare asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor deschise la BCR. 
b. Ipotecă asupra imobilului înscris în CF nr.3317/II a localității Mediaș, jud. Sibiu, nr. Top 882/6- teren în suprafață de 399 
MP cu garaje și magazie; 882/4/3- teren în suprafață de 190 MP cu magazie de lacuri și lubrefiant; 882/9/1- teren în 
suprafață de 10.136 MP cu hală prelucrare metal; 882/9/3- teren în suprafață de 1.432 MP cu clădire decapare nouă; 
882/9/5- teren în suprafață de 405 MP cu magazie materii prime și piese mici; 882/9/6- teren în suprafață de 439 MP cu 
magazie chimicale; 882/10/1- teren în suprafață de 807 MP cu bloc administrativ; 882/13/2- teren în suprafață de 798 MP 
cu corp fabricație email; 882/13/4- teren în suprafață de 2.197 cu magazii; 882/13/6- teren în suprafață de 491 MP cu hala 
nr.19 firme. 
Imobilele se află în proprietatea S.C. Emailul S.A. Mediaș. 
c. Ipotecă mobiliară asupra creanțelor rezultate din contractele comerciale încheiate între: GM Sunders BV, Ultimate 
Products LTD, Karl Kruger, Allinox, Europeltre, Elo Pol, Ibili Menaje, Seklani, Rodri plastics BV, Emo Adria DOO, Sofianos 
and Iosifidis Constantinos- în baza contractului de comision încheiat cu Crisdan Exim 2011 S.R.L., Tandrete Impex S.R.L., 
Metalim Prod S.R.L., Pipan Civitas Construcții, Linex Wolf S.R.L., Arcasrom international Trading, în calitate de 
cumpărători și S.C. Emailul S.A. în calitate de vânzător. 

3. Autorizarea și împuternicirea în numele și pe seama societății a dlui Crețu Traian, cetățean român, posesorul CI seria SB 
nr.375967, în calitate de director general și a dnei Frătean Mihaela Dorina, cetățean român, posesorul CI seria SB nr.608311, în 
calitate de director economic: 

a. să semneze, să furnizeze, să negocieze și să încheie în numele și pe seama societății Contractele de Credit, Contractele 
de Ipotecă Mobiliară și orice alte documente de finanțare (inclusiv a oricăror scrisori privind comisioanele, dacă va fi cazul) la 
care societatea va fi parte și orice alte contracte, documente, confirmări sau înscrisuri care trebuie încheiate în baza sau în 
legătură cu documentele de finanțare la care societatea este parte, inclusiv toate actele adiționale, scrisori privind 
comisioanele, cererile, cererile de tragere, instrucțiunile, comunicările, anexele, notificările și certificatele ce vor fi emise sau 
încheiate de către societate; 
b. să îndeplinească orice formalități de natură administrativă, legală sau de altă natură, să încheie, transmită, primească 
orice documente și înscrisuri și să efectueze, în general, pe seama societății, orice acțiune care o consideră necesară, 
adecvată sau recomandabilă pentru a angaja societatea în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta, inclusiv să 
înregistreze documentele de finanțare la autoritățile relevante și să reprezinte societatea în fața notarului public, autorităților 
centrale și locale, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, Arhivei electronice de garanții reale mobiliare, Registrului 
Comerțului și oricăror alte autorități relevante după caz, în vederea îndeplinirii mandatului acordat prin prezenta; 
c. să împuternicească alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle 
menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze în numele și pe seama societății, 
semnătura fiindu-le opozabilă. 

4. Persoana desemnată de societate conform punctului 3 de mai sus este de asemenea autorizată pentru ca, în numele și pe 
seama societății, să semneze, furnizeze, negocieze și să încheie orice amendamente viitoare la Contractele de Credit, Contractele 
de Ipotecă Imobiliară și Mobiliară și la orice alte documente de finanțare, amendamente ce vor fi negociate și agreate în viitor între 
societate și bancă, indiferent de forma folosită pentru reflectarea acestora, incluzând, dar fără a se limita la modificarea/prelungirea 
datei limită/sau datei de valabilitate a împrumutului, diminuarea sumei împrumutului, modificarea comisioanelor (tipul și/sau suma 
acestora), modificări ale scopului sau formelor de utilizare ale împrumutului, novații, adăugarea de noi împrumutați la Contractele de 
Credit, modificări ale obligațiilor societății, reprezentări sau declarații date de către societate etc., în toate cazurile fără a fi necesară 
o nouă aprobare a Adunării Generale a Acționarilor cu privire la aceste modificări, semnătura persoanei autorizate și împuternicite în 
conformitate cu cele de mai sus (sau a persoanei desemnate de aceasta în temeiul punctului 3 litera (c) de mai sus) fiind pe deplin 
obligatorie și opozabilă societății. 

Pentru evitarea oricărui dubiu, orice amendamente care au ca obiect majorarea sumei creditului, majorarea ratelor de dobândă, 
precum și constituirea de către societate de noi garanții de orice fel, toate în legătură cu Contractele de Credit, trebuie aprobate sau 
ratificate printr-o nouă hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor societății. 

5. Împuternicirea acordată în conformitate cu punctele 3 și 4 de mai sus este valabilă pe o perioadă nedeterminată, începând 
cu data prezentei hotărâri și până la data la care va fi revocată în scris de către societate si această revocare va fi adusă expres și 
direct la cunoștința terților interesați în tranzacțiile la care acestea se referă. 

6. Confirmă toate obligațiile asumate de către societate de-a lungul relației sale de afaceri cu banca și înțelege să acopere prin 
aceasta orice nereguli, vicii, cazuri de nulitate ce ar avea ca motiv absența aprobărilor statutare corespunzătoare sau lipsa de 
mandat a persoanelor care au semnat de-a lungul timpului documente în numele societății. 

De asemenea, AGEA autorizează conducerea societății, dacă este nevoie, să contracteze credite în sumă totală de 4.000 mii 
EUR pe care să le garanteze cu bunuri din patrimoniul societății, de la oricare instituție bancară. 

Art.2 Se aprobă cu unanimitate de voturi ziua de 15.05.2014 ca data de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârii. 
 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 
ing. CREŢU TRAIAN 


