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RAPORT CURENT 13/2022 
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piața, și/sau Codul Bursei de Valori București. 
 
Data raportului 14.03.2021 
Denumirea societății PROMATERIS S.A. 
Sediul social Șos. București – Târgoviște Nr. 1, Buftea, Ilfov, România 
Telefon +40 786 083 603 
Email shares@promateris.com    
Nr. înreg. la ONRC J23/835/2018 
Cod unic de înregistrare RO 108 
Capital social subscris și vărsat 28.699.303 lei 
Număr de acțiuni 28.699.303 
Piața de tranzacționare Piața Principală a Bursei de Valori București, Categoria 

Standard, simbol PPL 
 

Evenimente importante de raportat: Hotărâre Consiliul de Administrație privind propunerea 
majorării capitalului social prin aport în numerar 

Conducerea PROMATERIS S.A. (denumită în continuare „Societatea”) informează piața cu privire 
la decizia Consiliului de Administrație al Societății de a propune acționarilor o operațiune de 
majorare a capitalului social. Operațiunea este supusă aprobării acționarilor în Adunarea 
Generală a Acționarilor, care va avea loc în data de 18/19 Aprilie 2022. 

În continuarea hotarârilor adoptate în AGEA din 14.09.2021 privind necesarul de capital pentru 
susținerea creșterii organice și prin achiziții ale societății, se va urmări atragerea a cca 125 mil 
lei prin intermediul BVB. Majorarea capitalului social are în vedere atât creșterea organică prin 
investiții, cât și prin identificarea oportunităților de M&A în regiune, care vor contribui la 
accelerarea expansiunii și consolidarea poziției Promateris în această zonă geografică. 
Promateris urmărește să achiziționeze noi companii care să poată fi integrate în Grup pentru a 
diversifica portofoliul de produse și care vor fi capabile să genereze valoare adăugată ridicată, 
dar și să sprijine crearea de sinergii la nivelul grupului.  

Întrucât operațiunea de majorare a capitalului social este supusă identificării oportunităților 
de creștere organică, cât și prin achiziții, activitățile legate de această operațiune sunt propuse 
a fi delegate Consiliului de Administrație, care va fi autorizat să efectueze operațiunea pe o 
perioadă de până la 3 ani. Propunerea Consiliului de Administrație va fi detaliată în 
convocatorul pentru Adunarea Generală a Acționarilor care va fi publicat în timp util la Bursa 
de Valori București. 
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