NOTĂ INFORMATIVĂ
cu privire la pct. 1 al convocatorului A.G.E.A.
din data de 29.04.2020
În Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 29.04.2020, se va
propune spre aprobare la pct. 1: „Aprobarea ratificarii urmatoarelor decizii :
- Decizia C.A. nr. 6/ 18.04.2019 privind aprobarea restructurarii creditului special ce
face obiectul Contractului de Credit nr. RQ17096299904456 din data de 25.01.2017, in
valoare initiala de 13.000.000 lei, scadent la 25.10.2022, incheiat cu C.E.C. Bank Sucursala
Bucuresti.
- Decizia C.A. nr. 11/ 25.09.2019 privind aprobarea prelungirii Conventiei de Credit
nr. 8929 din data de 10.10.2013, in valoare initiala de 8.400.000 RON pe o perioada de 12
luni incepand cu data de 21.10.2019 si suplimentarea Conventiei de Credit nr.
10614/12.08.2014 in suma de 1.125.000 RON pana la suma de 3.025.000 RON, impreuna cu
extinderea perioadei de valabilitate cu 16 luni fata de maturitatea actuala, incheiate cu Intensa
Sanpaolo S.p.A. Sucursala Bucuresti.
- Decizia C.A. nr. 13/ 30.10.2019 privind aprobarea contractarii unui credit in suma de
5.000.000 RON incheiat cu I.N.G. Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti.
- Decizia C.A. nr. 14/10.12.2019 privind prelungirea Liniei de Credit nr.
RQ15126299791350 din data de 25.01.2016, in valoare initiala de 19.000.000 lei pentru o
perioada de 12 luni si prelungire acordare credit special in valoare de 7.700.000 lei- contract
nr. RQ 15126299791362 din data de 25.01.2016 pentru o perioada de 12 luni ,cu C.E.C.
Bank Sucursala Bucuresti. ”
In baza hotararii A.G.E.A. nr.1 din 18.04.2019, in cursul anului 2019, societatea a
procedat la prelungirea liniei de credit acordata de C.E.C BANK a contractului
RQ15126299791350 pentru o perioada de 12 luni, a conventiei liniei de credit 8929 acordate
de Intesa Sanpaolo pentru o perioada de 12 luni, precum si a conventiei liniei de credit 10614
acordate de Intesa Sanpaolo pentru o perioada de 16 luni si prelungirea acordarii creditului
special acordat de CEC BANK – contract RQ15126299791362 prin reesalonare sold pentru o
perioada de 12 luni.
Totodata pentru echilibrarea datoriilor si imbunatatirea lichiditatii, societatea a procedat la
restructurarea creditului acordat de C.E.C. BANK contract RQ17096299904456, prin
prelungirea termenului cu 24 de luni si contractarea unui credit in suma de 5.000.000 lei de la
I.N.G. BANK , avand ca destinatie finantarea si refinantarea activitatii curente.
Masurile au fost luate in baza hotararii A.G.E.A. nr.1 din 18.04.2019 pentru echilibrarea
datoriilor pe termen scurt cat si a celor pe termen mediu si lung in vederea asigurarii de
lichiditati pentru desfasurarea activitatii societatii.

