PREBET AIUD S.A.
Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania
Tel: 0258/861.661; 0258/863.350
Fax: 0258/861.454
E-mail: office@prebet.ro
Internet: www.prebet.ro

Nr. 154 / 14.01.2021
Către,
Bursa de Valori Bucureşti
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT
Conform prevederilor Regulamentului UE nr. 596/2014 privind abuzul de piata, ale Regulamentului ASF
nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv ale Legii nr. 24/2017
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata:
Data Raportului: 14.01.2021
Denumirea entității emitente: S.C. PREBET AIUD S.A.
Sediul Social: Aiud, Strada Arenei, Nr. 10, jud. Alba – România, 515200
Număr de telefon/fax: 004-0258-861661 / 004-0258-861454
Codul unic de înregistrare fiscală: RO 1763841
Cod LEI: 254900R0KBC9MDTF1V33
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 01/121/1991
Capital social subscris și vărsat: 8.199.547,74 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti,
Categoria Standard.
Eveniment important de raportat: Solicitare completare ordine de zi a AGOA PREBET AIUD SA
convocata pentru data de 29/30.01.2021.
Informam actionarii si investitorii cu privire la faptul ca societatea ANODIN ASSETS S.A. in calitate de
actionar semnificativ al PREBET AIUD SA avand o detinere de 6.084.000 actiuni, reprezentand un
procent de 13,36% din capitalul social, a solicitat introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor PREBET AIUD SA convocata pentru data de 29/30.01.2021 a urmatorului punct :
“Aprobarea unui plan de investitii in valoare totala de 16.000.000 lei, din care (i) 3.600.000 lei destinat

unor investitii in utilaje si echipamente aferente activitatii curente a Societatii si (ii) 12.400.000 lei destinat
unor (a) investitii financiare in (a1) instrumente financiare (actiuni si obligatiuni) admise la tranzactionare
pe piete reglementate in intelesul prevederilor Directivei 2014/65/UE privind pietele de instrumente
financiare, astfel cum a fost modificata („MiFID II”), (a2) titluri de stat emise de statul roman sau alte state
membre din zona euro admise la tranzactionare pe piete reglementate, (a3) actiuni sau parti sociale la
societati nelistate la Bursa; (b) investitii imobiliare in imobile (terenuri si/ sau constructii) situate in
Romania sau alte state membre din zona euro. “
Director General
Ing. Ranca Flaviu
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Ordinea de zi completata a A.G.O.A va fi urmatoarea :

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un nou mandat de 4 ani, prin
metoda votului cumulativ.
2. Aprobarea schimbarii destinatiei unei sume de 10.021.669,46 lei din rezervele constituite din profitul
net al societatii obtinut in anii precedenti si distribuirea acestei sume ca dividende catre actionari, respectiv
0,22 lei brut/actiune.
3. Aprobarea datei de 01 martie 2021 ca Data platii dividendelor.
4. Aprobarea unui plan de investitii in valoare totala de 16.000.000 lei, din care (i) 3.600.000 lei
destinat unor investitii in utilaje si echipamente aferente activitatii curente a Societatii si (ii) 12.400.000 lei
destinat unor (a) investitii financiare in (a1) instrumente financiare (actiuni si obligatiuni) admise la
tranzactionare pe piete reglementate in intelesul prevederilor Directivei 2014/65/UE privind pietele de
instrumente financiare, astfel cum a fost modificata („MiFID II”), (a2) titluri de stat emise de statul roman
sau alte state membre din zona euro admise la tranzactionare pe piete reglementate, (a3) actiuni sau parti
sociale la societati nelistate la Bursa; (b) investitii imobiliare in imobile (terenuri si/ sau constructii) situate
in Romania sau alte state membre din zona euro.
5. Aprobarea datei de 18.02.2021 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin 1 din
Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
6. Aprobarea datei de 17.02.2021 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale
Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
7. Aprobarea împuternicirii şi mandatarea domnului Cimpean Ioan – director economic al Societatii,
pentru efectuarea operaţiunilor necesare şi legale pentru înregistrarea hotărârii adunării generale ordinare a
acţionarilor cât şi realizarea formalităţilor de publicitate.
Toate celelalte aspecte din Convocatorul initial publicat in data de 21.12.2020 privind procedura si
desfasurarea AGOA raman neschimbate.

Consiliul de Administraţie al S.C. PREBET AIUD S.A.
Preşedinte
Nicolae Ratiu
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