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DECIZIA NR. 985/10.08.2021 

 

 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art.6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 

alin. (2), art. 14 și art. 21^2 alin. (1), alin. (1^1) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

 

În urma verificărilor efectuate cu privire la modul de îndeplinire de către administratorii societății 

Prebet Aiud S.A., a condițiilor cerute de lege pentru încheierea actelor care depășesc mai mult de 

20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, s-au constatat următoarele: 

 

- prin raportul curent publicat de Prebet Aiud S.A. pe site-ul B.V.B. la data de 05.05.2021, sub 

semnătura dlui. Mathe Francisc, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație, emitentul a 

informat acționarii și investitorii că în cadrul ședinței C.A. din data de 04.05.2021 s-a decis, printre 

altele, achiziția unui pachet de 5% la ROCA INVESTMENTS (Platforma ROCA S.A.), concretizată 

la un preț de 2.100.000 euro;  

 

- anterior, conform rapoartelor curente publicate de societate pe website-ul operatorului de piață, au 

fost identificate următoarele evenimente societare (adunări generale ordinare ale acționarilor) care 

vizau planul de investiții: 

 

- A.G.O.A. din data de 29.01.2021, în cadrul căreia acționarii societății au hotărât, printre 

altele, aprobarea rezoluției de la punctul 4 de pe ordinea de zi a adunării, care privea  

„Aprobarea unui plan de investiții în valoare totală de 16.000.000 lei, din care (i) 3.600.000 

lei destinat unor investiții în utilaje și echipamente aferente activității curente a Societății și 

(ii) 12.400.000 lei destinat unor (a) investiții financiare în (a1) instrumente financiare (acțiuni 

și obligațiuni) admise la tranzacționare pe piețe reglementate în înțelesul prevederilor 

Directivei 2014/65/UE privind piețele de instrumente financiare, astfel cum a fost modificată 

(„MiFID II”), (a2) titluri de stat emise de statul roman sau alte state membre din zona euro 

admise la tranzacționare pe piețe reglementate, (a3) acțiuni sau părți sociale la societăți 

nelistate la Bursa; (b) investiții imobiliare în imobile (terenuri și/ sau construcții) situate în 

Romania sau alte state membre din zona euro”; 

  

La ședința A.G.O.A. din data de 29.01.2021 au fost prezenți/reprezentați acționari 

reprezentând un număr de 36.902.169 acțiuni, respectiv 81,0092% din totalul de 45.553.043 

acțiuni ale societății, iar punctul 4 de pe ordinea de zi a adunării a fost adoptat cu votul 

favorabil al acționarilor având o deținere de 19.665.081 acțiuni, respectiv 53,2898% din 

acționarii prezenți/reprezentați;   

 

- A.G.O.A. din data de 28.04.2021, în cadrul căreia acționarii societății au hotărât, printre 

altele, respingerea rezoluției de la punctul 12 de pe ordinea de zi a adunării, care privea 

„respingerea definitiva a implementării planului de investiții votat de adunarea generala 

ordinara în data de 29.01.2021, așa cum a fost el aprobat prin punctul 4 al hotărârii în ceea 

ce privește suma de 16.000.000 de lei pentru investițiile altele decât cele destinate activității 

curente a societății”;  
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La ședința A.G.O.A. din data de 28.04.2021 au fost prezenți/reprezentați acționari 

reprezentând un număr de 39.677.995 acțiuni, respectiv 87,10% din totalul de 45.553.043 

acțiuni ale societății, iar punctul 12 de pe ordinea de zi a adunării a fost respins cu votul 

acționarilor având o deținere de 20.548.000 acțiuni, respectiv 51,7869% din acționarii 

prezenți/reprezentați;   

 

- din verificările efectuate asupra documentelor transmise la A.S.F., publicate pe website-ul B.V.B. 

sau pe cel al societății, nu au fost identificate informații cu privire la desfășurarea unei A.G.E.A. în 

care să se aprobe derularea unei astfel de investiții. 

 

Potrivit dispozițiilor art. 90 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare 

și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, „Actele de dobândire, înstrăinare, 

schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, 

a căror valoare depășește, individual sau cumulat, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul 

activelor imobilizate, mai puțin creanțele, sunt încheiate de către administratorii sau directorii 

emitentului numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a 

acționarilor”.  

 

Legea generală în materie societară prevede două distincții între adunările generale ordinare ale 

acționarilor și cele extraordinare: sub aspectul atribuțiilor specifice fiecăreia dintre ele, care sunt 

prevăzute expres, precum și din punctul de vedere al cvorumului de prezență și majorității de vot cu 

care A.G.O.A. și A.G.E.A. pot adopta hotărâri valide. 

 

În conformitate cu prevederile art. 113 lit. m) teza secundă din Legea societăților nr. 31/1990, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală extraordinară se întrunește 

ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale 

extraordinare.   

 

O astfel de situație este cea prevăzută de art. 90 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, lege specială în raport 

cu Legea nr. 31/1990, care impune aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a 

acționarilor a încheierii unor acte juridice a căror obiect depășește un anumit prag valoric.  

 

În speță, se constată faptul că, în ceea ce privește operațiunea prin care societatea Prebet Aiud S.A. a 

dobândit un pachet de acțiuni de 5% la ROCA INVESTMENTS (Platforma ROCA S.A.), la un preț 

de 2.100.000 euro, nu a existat o aprobare prealabilă a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 

societății, astfel cum este prevăzut la art. 90 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.  

 

Referitor la adunările generale din datele de 29.01.2021 și 28.04.2021, se observă faptul că ambele 

au fost ordinare. 

 

Raportat la obligația expres prevăzută de art. 90 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, respectiv la 

necesitatea obținerii unei aprobări prealabile din partea adunării generale extraordinare a acționarilor 

a încheierii unor acte juridice al căror obiect depășește un anumit prag valoric, existența unor adunări 

generale ordinare în cadrul cărora au fost puse în discuția acționarilor aspecte ce țin de competența 

decizională a adunărilor generale extraordinare, indiferent de condițiile în care acestea și-au 

desfășurat lucrările și au adoptat hotărâri din perspectiva cerințelor de cvorum și majoritate, nu 

prezintă relevanță/nu reprezintă o încadrare în obligația legală. 



 

 

 
 

Pagina 3 din 3 

 

 

Astfel, potrivit acestui articol, obligația obținerii unei aprobări prealabile din partea adunării generale 

extraordinare a acționarilor a încheierii unor acte juridice al căror obiect depășește un anumit prag 

valoric vizează expres atât contracte privite ut singuli, cât și pe acelea care, în mod cumulat, depășesc 

20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, încheiate de către administratorii sau 

directorii emitentului.  

 

În aceste condiții, se constată nerespectarea prevederilor art. 90 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, care 

constituie contravenție potrivit dispozițiilor art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 din același act normativ și 

se sancționează conform art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2(i) amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare 

valoare dintre 9.000.000 lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii 

evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, pentru persoanele fizice.   

 

Persoana responsabilă: dl. Mathe Francisc, președinte CA/reprezentant legal al societății Prebet Aiud 

S.A., în calitate de persoană semnatară a contractelor de vânzare-cumpărare de acțiuni Platfoma 

ROCA S.A. 

 

Având în vedere cele mai sus prezentate, se reține încălcarea de către dl. Francisc Mathe, președinte 

CA/reprezentant legal al societății Prebet Aiud S.A., în calitate de persoană semnatară a contractelor 

de vânzare-cumpărare de acțiuni Platfoma ROCA S.A., a prevederilor art. 90 alin. (1) din Legea nr. 

24/2017.    

 

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data 

de 05.08.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea: 

 

DECIZIE 

 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 12.800 lei, domnul Mathe Francisc, Președinte al 

Consiliului de administrație al societății Prebet Aiud S.A. (CNP 1530101060789, adresă de domiciliu 

– Municipiul Bistrița, str. Colibiței nr.12, sc. A, ap. 5, jud. Bistrița-Năsăud). 

 

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F. în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ 

nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 zile de la data comunicării.  

 

Art. 3. Prezenta decizie se comunică dlui. Mathe Francisc și societății Prebet Aiud S.A. prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire, se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, respectiv pe 

website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/Piața de capital și se transmite spre publicare pe website-ul 

B.V.B., în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

Art. 4. Decizia nr. 985/10.08.2021 intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul 

în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei 

pe website-ul B.V.B. și al A.S.F. 

 

 

PREȘEDINTE  

 

Nicu MARCU 


