M/MSTERf/Z. ECOZVOM7E7, F7VE77G7F7 E7 717ED77/L7/7 DE,47KCE7U
Şantierul Nava! Mangalia S.A.
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HOTĂRÂREA nr. 107/13-10-2020
a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor
în temeiu! prevederilor art. 121 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările si
completările ulterioare, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societăţii Şantierul
Naval Mangalia S.A. şi Ordinul ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri nr.
3049/12.10.2020:

Art.l. Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Şantierul Naval Mangalia S.A întrunită în
şedinţa extraordinara din data de 13.10.2020, care a fost convocată potrivit art. 121 din Legea
societăţilor nr. 31/1990, legal constituită prin prezenţa reprezentantului Ministerului Economiei,
doamna Monica TEIS, numita prin Ordinul ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri
nr. 3049/12.10.2020 şi desfăşurată prin mijloace electronice, hotărăşte următoarele:
Punctu! 1 privind privind "/(probarea wp/orârii capifa/M/Mi .socia/ a/ sociciâ/ii ŞL4A77ERT/Z,
AZ4K4Z, M4A(L4Z./4 A.A, ca .yawa & & 720.000 /ei, reprezentând' yan?a a/ocatâ âe A/fnLtera/
Feana/n/ei, Energie/ yi Â/eâ/a/ai âe ^/aeeri in ana/ 2020"
avânt/ fn veâere.'
- Decizia Conyi/ia/ai âe /tâ/nini.siraiie a/ .societăţii nr 229/C.T./27.09.2020;
- Ee/erata/ societăţii n r 7976/76.09.2020 privină nta/'orarea capâa/M/ai socia/ ca va/oarea
investitii/or care arntează a se rea/iza ca satne/e ăin a/ocatii/e dagetare aprobate pe ana/ 2020;
- Orăinn/ tninistra/ai econotniet, energiei yi tneăia/ai ăe a/âceri n r 2774/26.0&2020,

Majorarea capita!u!ui socia! a! societăţii ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A., realizată
în numerar, fără primă de emisiune, cu suma de 8.120.000 lei, reprezentând suma alocată de
Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în anul 2020, sumă ce urmează a fi
subscrisă integral şi vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de
Afaceri.
Astfel, capitalul autorizat va ii de 15.896.010 lei.
Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în A.GE.A. specifica
faptul că suma de 8.120.000 lei este destinată finanţării investiţiilor necesare protecţiei intereselor
esenţiale de securitate naţională şi care se referă la producţia de armament, muniţie şi material de
război, potrivit art. 13, alin. (2) din Legea nr. 232/2016. De asemenea, societatea are obligaţia de a
evidenţia clar în contabilitate, activităţile cu caracter militar.
Conducerea executivă şi administrativă a societăţii ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.
poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinaţiei sumelor utilizate pentru finanţarea
investiţiilor, care fac obiectul majorării capitalului social şi trebuie să fie în măsură să
demonstreze că investiţiile sunt necesare protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei statului şi
nu depăşesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop.

De asemenea, conducerea executivă şi administrativă a societăţii ŞANTIERUL NAVAL
MANGALIA S.A. are obligaţia de a raporta către direcţia de specialitate din cadrul Ministeruiui
Economiei, Energiei şi Mediuiui de Afaceri stadiui realizării investiţiilor, precum şi iinaiizarea
acestora.
Totodată, reprezentantu! Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în A.G.E.A.
societăţii, speciiica făptui că termenul de subscriere ai sumei de 8.! 20.000 lei va ii de maxim 40
de ziie de ia data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României.

Punctul 2 privind: "/fpro&areo wn/ordrn nMwdrn/M/ <7<? acţ/MW <7e /o 777.607 ocOwn /o
7.360.60/ nc/mm, cn o vu/onre now/nn/n & 70 /eî/ncţ/Mnc. cn Mrwnre o wq/'ordr// cnpi/n/M/M/
.wein/, prin
MnM/ nzv/ndr ¿7c 6/2.000 ncţ/Mn/ no/, core vor /i i/eOnMte r/e 67o/M/ /?owdn
reprezen/o/ <7c Mw/xtern/ Econo/n/e/. Energic/ .ş/ A/eJ/n/M/ & A/e/ee/*/"
Aprobarea majorării număruiui de acţiuni de ia 777.601 acţiuni ia 1.589.601 acţiuni, cu o
vaioare nominaiă de 10 iei/acţiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui
număr de 812.000 acţiuni noi, care vor fi deţinute de Statul Român reprezentat de Ministerul
Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.
Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri menţionează faptul că
şedinţa A.G.E.A. pentru modificarea şi completarea actului constitutiv al societăţii va fi convocată
imediat după subscrierea sumei de 8.120.000 lei.
Punctui 3 privind: "/wpM^rw'c/ren perw iw e/nr pentrn e/eciMarea /or/He/or <7e pM/?//c??(2fe. Je
înreg/.s'f/we .ş/ <7e ¿///cere /c; /ni/ep/w/re n 77oM/*dr/7or 4<7Mn<i/r/7' Gener^/e ExOY/or<7;'/?a;*e n
^c//nnuir//or", reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri"
Împuternicirea Directorului General al societăţii ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.
pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea şi publicarea hotărârii A.GE.A. la
Oficiul Registrului Comerţului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată
a societăţii, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus.
Art.2. Solicită preşedintelui Consiliului de Administraţie să dispună transmiterea la Ministerul
Economici, Energiei si Mediului de Afaceri o copie a hotărârii A.G.E.A., a procesului-verbal, in
termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora, precum şi a tuturor documentelor în forma
finală adoptată.
Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative şi
conducerii executive de la Societatea ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. în conformitate cu
hotărârile adoptate, conform legii, de acţionari în A.G.A. societăţii şi sub controlul corporativ al
A.G.A. societăţii;

ii Ministerului Economiei Energiei si Mediului de Afaceri în AGA

Secretar A A
Mihacla T

