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DATE DE IDENTIFICARE
Raport Semestrial conform: Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare
Pentru perioada: 01.01.2016 – 30.06.2016
Data raportului: 31 August 2016
Denumirea societăţii comerciale: Ascendia S.A.
Sediul social: Str. Fierari Nr.5, Sector 2, Cod 020545, București, Romania
Adresa de corespondenta / punct de lucru: Calea Buzești Nr. 76-80, Et. 4, Setor 1, București, Romania
Numărul de telefon/fax: +4. 021312.42.26
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO21482859
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/6604/2007
Capitalul social subscris şi vărsat: 144.444 RON
Numarul de actiuni emise si caracteristici: 1.444.444 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: AeRO ATS al BVB

1. MESAJ CĂTRE ACȚIONARI
Anul 2016 înseamnă pentru Ascendia marcarea unui pas important în evoluția companiei – în cel de-al 9-lea an de
la începerea activității compania se listează la 07.07.2016 la Bursa de Valori București, pe piața AeRO. În acest
context trebuie privită întreaga activitate a companiei în Semestrul 1 al 2016 (S1 2016), acestea fiind și auspiciile
sub care își va desfășura activitatea și în Semestrul 2 din 2016 (S2 2016) și, mai departe, în viitor.
Pentru a se atinge performanța listării la bursă, managementul companiei a depus mult efort în pregătirea acestui
pas. Pentru început a fost căutat un investitor financiar, care printr-un plasament privat să ofere contextul unei
evaluări a companiei anterior listării la bursă, dar și finanțarea necesară dezvoltării viitoare. Odată identificat
investitorul, au fost îndepliniți pașii impuși de legislația în vigoare și anume transformarea companiei din S.R.L. în
S.A., proces ce a determinat și o majorare de capital inițială, moment în care au fost cooptați în acționariatul
companiei domnul Alex Mălureanu și doamna Adriana Mălureanu. Odată facută transformarea în S.A., s-a operat o
nouă majorare de capital prin emiterea unui pachet nou de acțiuni, majorare la care a fost invitat să participe
fondul Certinvest Dinamic administrat de S.A.I. Certinvest. Urmare a acestor pași, structura acționariatului se
compune la finalul lui S1 2016 din: Cosmin Mălureanu – 63,00%, Alex Mălureanu – 22,50%, F.D.I. Certinvest
Dinamic – 10,00% și Adriana Ioana Mălureanu – 4,50%, structura anterioară listării pe AeRO. Listarea pe piața de
capital a fost gândită în principal pentru atragerea de capital în scopul dezvoltării cu o viteză mai mare a afacerii –
prin acest instrument compania va avea acces la finanțare rapidă ori de câte ori ritmul de dezvoltare al afacerii va
avea nevoi de finanțare pe termen mediu sau lung ce vor depăși sursele de finanțare internă.
Pentru dezvoltarea afacerii, dorim extinderea paletei de produse eLearning pe care Ascendia le oferă. Prin
majorările de capital și listare am accesat fondurile necesare pentru a demara investițiile în cele două direcții
strategice identificate: portalul dacobots.com, o soluție de jocuri educative, destinată în principal pieței externe și
un produs eLearning pentru piața interna de tip corporate – educația adulților. Producția produsului dacobots.com
a fost demarată în S1 2016 și lansarea versiunii beta a avut loc în S2 2016, conform planului de lucru; produsul
pentru piața corporate va intra la dezvoltare în S2 2016, urmând a fi lansată soluția beta în S1 2017. Ulterior lansării
variantelor beta, cele doua produse vor fi constant îmbunătățite.
Pe langa cele două produse identificate și programate pentru dezvoltare din surse proprii, compania a identificat
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alte două potențiale proiecte ce pot genera o creștere importantă a afacerilor, acestea având nevoi semnificative
din punct de vedere al finanțării necesare producerii lor. În acest scop compania a depus în S1 2016 proiecte pentru
finantare prin foduri europene (POC) și fonduri naționale (PN3). Separat de cele două proiecte mari (cu finanțare
cerută de peste 200 mii euro pentru fiecare dintre ele), au fost depuse și patru proiecte mai mici (cu finanțare
cerută per proiect între 30 mii și 60 mii euro) ce vizează dezvoltarea unor produse de tip eLearning pentru diverși
parteneri. Dintre aceste proiecte mici trei au fost depuse în consorții direct la Comisia Europeana (Erasmus+) și
până la data redactării prezentului raport primisem refuzul finanțării pentru unul dintre ele, iar unul a fost depus
spre finanțare tot în parteneriat, de acesată dată la UEFISCDI, sub programul PN3. În ceea ce privește acordarea sau
neacordarea finanțării pentru proiectele mari depuse, până la data redactării acestui raport, nu am primit niciun
răspuns de la autoritățile ce gestionează respectivele linii de finanțare. În ceea ce privește activitatea companiei
prin finantarea din fonduri nationale pentru cercetare-dezvoltare active, merită precizat că 2016 va marca
finalizarea celor două proiecte finanțate prin UEFISCDI sub PN2, ENOEDUCATION și MEDGAME. Suntem
determinați să continuăm scrierea și depunerea de proiecte, pe masură ce linii noi de finanțare corespunzătoare
nevoilor noastre vor fi lansate.
Analizând activitatea financiară, trebuie precizat că resursele financiare ale Ascendia în S1 2016 au fost importante,
depășind nevoile identificate în planul de dezvoltare, acestea provenind din majorările de capital (143.444 lei)
însoțite de prima de emisiune (1.231.385 lei), cât și o importantă sumă din rezultatele anului anterior și activitatea
din S1 2016. Aceste resurse vor asigura dezvoltarea produselor proprii și în S2 2016 și ulterior. În ceea ce privește
activitatea comercială a companiei, comparând S1 al 2016 cu S1 al 2015, trebuie remarcată îmbunătățirea cifrei de
afaceri cu 15,2%, atingându-se cifra de 1.248.262 lei, dar și o scădere a profitului net cu 51,84% , acesta atingând
cifra de 141.229 lei, în condițiile în care compania a investit semnificativ în dezvoltarea produsului propriu
dacobots.com, dar și pentru dezvoltarea generală a companiei (creșterea forței de muncă și a salariilor industriei,
mutarea într-un sediu nou, creșterea cheltuielilor cu furnizorii etc). Activitățile demarate în S1 2016 vor pune
bazele dezvoltării viitoare a Ascendia, fiind prerechizitele necesare pentru extinderea operațiunilor companiei.
Din punct de vedere operational, Semestrul I al 2016 a adus mutarea birourilor companiei într-un sediu nou,
modern, pe Calea Buzești Nr. 76-80, Et. 4, Sector 1, București, compania păstrând ca depozit vechiul sediu social din
Str. Fierari Nr.5, Sector 2, București. Mutarea în noul sediu a marcat și demararea procesului de extindere a echipei,
cu focus în zona de vânzări ca prim pas.
Separat, o serie de clienți noi sunt vizați pentru extinderea activității în zona eLearning pentru corporate. Atât
clienții tradiționali, cât și cei noi se pare că vor genera o creștere a veniturilor încasate din linia de dezvoltare de
software educațional la comandă și dorim în continuare păstrarea și extinderea acestei linii de afaceri.
Partea a doua a anului aduce lansarea produsului dacobots.com în versiunea Beta pentru testarea cu public.
Suntem foarte încrezători că acest produs va duce Ascendia pe piața internațională de eLearning, generând în anii
ce vor urma încasaăi semnificative pentru activitatea noastră. Tot în partea a doua a 2016 vom începe producția
pentru produsul eLearning adresat companiilor. Vom reveni cu detalii legate de acesta pe măsură ce ne apropiem
de lansarea versiunii beta (S1 2017).

Cosmin Mălureanu
DIRECTOR GENERAL ȘI ADMINISTRATOR ASCENDIA S.A.
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2. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARA
2.1 PREZENTAREA UNEI ANALIZE A SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE ACTUALE C OMPARATIV CU
ACEEAŞI PERIOADĂ A ANULUI TRECUT
Prezentarea situației ecomomico-financiare a societății are la bază datele din raportarea contabilă semestrială la 30
iunie 2016, întocmită în conformitate cu cerințele legii contabilității Nr. 82/1991, ordinului 916/2016 privind
aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici, cât și a OMFP 1802/2014 cu
modificările și completările ulterioare.
Datele cuprinse în raportarile semestriale ce au stat la baza prezentării de mai jos sunt o reflectare fidelă a datelor
existente în contabilitatea societății.
Rezultatele contabile înregistrate la 30.06.2016, prezentate prin comparație cu cele de la 30.06.2015, în ansamblu
prezintă o evoluție pozitivă concretizată într-o creștere a indicatorilor economico-financiari, în special ai celor de
lichiditate și solvabilitate.

2.1.1 ELEMENTE DE BILANŢ: ACTIVE CARE REPREZINTĂ CEL PUŢIN 10% DIN TOTAL ACTIVE; NUMERAR ŞI
ALTE DISPONIBILITĂŢI LICHIDE; PROFITURI REINVESTITE; TOTAL ACTIVE CURENTE; SITUAŢIA
DATORIILOR SOCIETĂŢII; TOTAL PASIVE CURENTE;
Vă prezentăm în cele ce urmează modificările intervenite în structura elementelor de bilanț în S1 2016 prin
comparație cu S1 2015.
ACTIVE IMOBILIZATE
Totalul imobilizărilor în valoare de 227.056 RON la S1 2016 înregistrează o creștere cu 165.975 RON față de aceeași
perioadă a anului precedent, S1 2015, când se înregistrau 61.081 RON.
În structura acestora s-au produs următoarele modificări:
 A crescut valoarea imobilizărilor necorporale cu 8.906 RON, atingând valoarea de 23.043 RON;
 A scăzut valoarea imobilizărilor corporale de la
Evolutie active imobilizate
42.702 RON la 29.880 RON ca urmare a
(mii lei)
înregistrării (creșterii) amortizării;
 Au crescut imobilizările financiare de la 4.242
250
RON (S1 2015) la 174.133 RON (S1 2016) ca
200
urmare a înregistrării unor depozite colaterale
150
pentru emiterea de scrisori de garanție bancară
100
de bună execuție în favoarea Centrului Național
50
de Evaluare și Examinare, scrisori necesare în
0
scopul participării companiei la licitațiile de
S1 2015
2015
Imobilizari financiare
4.24
41.68
manuale școlare tipărite și digitale organizate
Imobilizari corporale
42.70
42.24
de Ministerul Educației.
Imobilizari necorporale

14.14

55.76

S1 2016
174.13
29.88
23.04

ACTIVE CIRCULANTE
Valoarea totală a activelor circulante în S1 2016 este de 1.512.635 RON, în creștere cu 155.891 RON față de S1
2015. Această evoluție s-a produs pe seama creșterii disponibilităților bănești aflate în contul curent.
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Pe elemente de active circulante s-au produs următoarele modificări:



Scăderea stocurilor cu aproximativ 78.124 RON (274.432 RON față de 352.556 RON);



Scăderea semnificativă față de aceeași perioadă a anului precedent cu 553.864 RON (270.357 RON față de
824.221 RON) a valorii creanțelor de încasat, ca urmare a creșterii vitezei de încasare a facturilor emise
către clienți, cât și a încasării subvențiilor aferente celor 3 proiecte cu finanțare: unul cu finanțare POSDRU
și două cu finanțare prin UEFISCDI. Deși
proiectul cu finanțare POSDRU s-a finalizat
Evolutie active circulante
în cursul lunii noiembrie 2015, încasarea
(mii lei)
efectivă a finanțării s-a realizat la
jumatatea lunii iunie 2016;



Creșterea semnificativă a disponibilităților
bănești aflate în bancă, cu suma de
787.879 RON (967.846 RON față de
179.967 RON). Această evoluție pozitivă se
datorează creșterii de capital înregistrată,
precum și a primelor de capital
înregistrate, depuse de noul acționar al
societății, Fondul Deschis de Investiții
Certinvest Dinamic.

2,500
2,000
1,500
1,000
500

0

Disponibilitati banesti

S1 2015
179.97

2.02
1,024.51

S1 2016
967.85

Creante

824.22

804.17

270.36

Stocuri

352.56

303.83

274.43

DATORII CURENTE
Comparativ cu S1 2015 reducerea datoriilor cu 315.832 RON a fost una semnificativă ajungând în S1 2016 la suma
de 181.651 RON. Datoriile pe termen lung, în suma de 1.523 RON, sunt nesemnificative, societatea neavând
angajate credite sau alte datorii pe termen lung.
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
În S1 2016 totalul activelor minus datoriile curente (1.509.616 RON) a inregisrat o evoluție pozitivă semnificativă,
în sumă de 931.501 RON, fața de S1 2015 (578.115 RON) , marcând o creștere de aproximativ 2,6 ori.
Această creștere este cu atât mai semnificativă în contextul în care au fost efectuate plăți importante în primul
semestru 2016: au fost plătite integral dividendele anului 2015, impozitul pe dividende, impozitul pe profit aferent
trimestrului IV 2015, cât și al trimestrului I 2016, plăți semnificativ mai mari fata de S1 2015. Practic în S1 2016 au
fost alocate și plătite integral toate dividendele rămase nealocate din anii anteriori și toate impozitele aferente
acestora. Astfel compania a fost pregatită pentru listarea la bursă, având încheiate toate aspectele privitoare la
dividendele din anii anteriori.
VENITURI ÎN AVANS
Veniturile înregistrate în avans s-au redus în S1 2016 la 50.047 RON, o reducere de 292.773 RON față de S1 2015
(342.820 RON). Valoarea acestui sold reprezintă venituri de reluat în cursul anului 2016, provenite din subvenții
acordate în baza a două proiecte de cercetare-dezvoltare, finanțate prin UEFISCDI ca parte din PN2. Scăderea
importantă a acestei valori este justificată și de finalizarea proiectului cu finanțare POSDRU (noiembrie 2015), cât și
apropierea de final a celorlalte două (2016).
TOTAL CAPITALURI PROPRII
Față de 30.06.2015, la finalul semestrului I al 2016, totalul capitalurilor proprii a înregistrat o creștere semnificativă
în sumă de 931.501 RON, creștere realizată pe seama evoluției următoarelor elemente:
 Capitalul social subscris și vărsat a crescut de la 1.000 RON în S1 2015, la 144.444 RON în S1 2016.
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Majorarea capitalului s-a realizat ca urmare a cooptării de noi asociați, cât și în vederea listării pe AeRO;
Au fost înregistrate prime de capital în valoare de 1.231.385 RON, suma depusă de noul investitor și
acționar al firmei Fondul Deschis de Investiții Certinvest Dinamic, administrat de CERTINVEST S.A., ca
primă de emisiune, care deține un procent de 10% din capitalul social al societății;
Deși veniturile au crescut față de 30.06.2015, profitul net a înregistrat o scădere de 152.022 RON, de la
293.251 RON la 141.229 RON. Scăderea profitului a fost determinată de creșterea investițiilor în
dezvoltarea propriilor produse, investiții ce preconizăm că vor genera venituri începând din S2 2016.

2.1.2 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI: VÂNZĂRI NETE; VENITURI BRUTE; ELEMENTE DE COSTURI ŞI
CHELTUIELI CU O PONDERE DE CEL PUŢIN 20% ÎN VÂNZĂRILE NETE SAU ÎN VENITURILE BRUTE;
PROVIZIOANELE DE RISC ŞI PENTRU DIVERSE CHELTUIELI; REFERIRE LA ORICE VÂNZARE SAU OPRIRE A
UNUI SEGMENT DE ACTIVITATE EFECTUATĂ ÎN ULTIMELE 6 LUNI SAU CARE URMEAZĂ A SE EFECTUA ÎN
URMĂTOARELE 6 LUNI; DIVIDENDELE DECLARATE ŞI PLĂTITE;
Analiza vanzărilor
Totalul veniturilor în S1 2016 a fost de 1.443.861 RON. Acestea au înregistrat o creștere de 95.056 RON față de S1
2015.
Volumul vanzărilor, 1.248.263 RON la S1 2016, a fost unul
crescător, înregistrând o diferență pozitivă în sumă de
164.584 RON față de acceași perioadă a anului precedent.
În structura sa, veniturile au înregistrat următoarele
modificări:
 Veniturile din vânzarea produselor finite și a
mărfurilor în S1 2016 a fost 420.828 RON,
înregistrând o scădere cu 134.539 RON, față de
perioada de referință S1 2015;

Evolutia vanzarilor
(mii lei)
1400.00
1200.00
1000.00
800.00
600.00

1248.26
1083.68

400.00
200.00



Veniturile din prestări servicii (activități IT și
0.00
software la comandă) au fost în valoare de
S1 2015
S1 2016
813.302 RON și au înregistrat o creștere
Venituri din vanzări
semnificativă de 285.779 RON față de perioada
similară a anului trecut. Aceste venituri au o pondere de aproximativ 65% în totalul vânzărilor;



Veniturile din subvenții de exploatare (finanțări din proiecte) au fost de 219.569 RON, înregistrând o
creștere de 15.242 RON față de perioada similară a anului trecut.

Analiza costurilor
Trendul costurilor a fost corelat cu cel al veniturilor și a fost unul crescător, la suma de 1.273.233 RON la S1 2016,
înregistrând o creștere cu 273.355 RON fața de S1 2015.
Dintre elementele de costuri cu o pondere majoritară (90,8%) în totalul costurilor vă prezentăm:
 Cheltuielile cu personalul, în valoare de 590.917 RON, au înregistrat în S1 2016 o creștere în valoare de
229.080 RON , reprezentând o creștere procentuală de aproximativ 63,3%, față de perioada anterioară de
raportare, S1 2015. Această creștere s-a produs pe seama creșterilor salariale acordate, creșterii
numărului de ore de lucru pontate și personalului alocat în cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare, cât
și a angajării de personal nou;

Pagina 7 din 40



Costul mărfurilor vândute, în cuantum de
347.411 RON, a înregistrat o scădere de 18.651
RON față de perioada de referință;



Cheltuielile cu prestațiile externe, în valoare de
217.651 RON, au înregistrat o creștere cu
aproximativ 79,4% față de S1 2015, când erau
121.300 RON. Această creștere se datorează
următorilor factori:

Structura cheltuielilor operationale
S1 2016 (mii lei)
9.11%
27.32%

17.11%

Ch cu personalul
Ch privind
prestatiile externe

o creșterea chiriilor ca urmare a mutării
activității companiei într-o locație nouă,
modernă, care să corespundă nevoilor
actuale și viitoare de dezvoltare;

Ch privind
marfurile

46.46%

Alte cheltuieli
operationale

o creșterii volumlui prestațiilor informatice executate de către furnizori externi;
o înregistrarii costurilor aferente serviciilor de consultanță efectuate în vederea listării pe piața AeRO.
Profitul net
Profitul net înregistrat la finele Semestrului I al 2016, în sumă de 141.229 RON, a înregistrat o scădere cu
aproximativ 52% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când a fost înregistrat un profit net de 293.251
RON. Acest fapt s-a produs pe seama majorării cheltuielilor prezentate mai sus, în condițiile în care compania a
investit semnificativ în dezvoltarea produsului propriu dacobots.com, dar și pentru dezvoltarea generală a
companiei (creșterea forței de muncă și a salariilor industriei, mutarea într-un sediu nou, creșterea cheltuielilor cu
furnizorii etc). Activitățile demarate în S1 2016 vor pune bazele dezvoltării viitoare a Ascendia, fiind prerechizitele
necesare pentru extinderea operațiunilor companiei.
Dividende declarate și plătite
Întrucât în primul Semestru al 2016 exista profit nerepartizat, acesta constituind practic o obligație de plată atât
către acționari, cât și, ulterior, către stat prin impozitele aferente, ținând cont de disponibilitățile financiare
semnificative provenite din activitea companiei în 2015, în perioada analizată s-a luat decizia închiderii acestor
datorii prin plata integrală a profiturilor nerepartizate din anii precedenți către acționari, ca dividende.
Astfel, în cursul primului semestru al anului 2016 au fost achitate dividende în sumă totală de 1.610.833 RON, din
care suma de 270.870 RON reprezintă dividende repartizate pe seama profiturilor provenite din anii anteriori
anului 2015, iar suma de 1.339.963 RON reprezintă dividendele repartizate aferente anului 2015.
Sumele au fost plătite integral din veniturile generate de companie în 2015 și S1 2016 și nu impactează procesul de
dezvoltare demarat prin investițiile din piața de capital.

2.1.3 CASH FLOW: TOATE SCHIMBĂRILE INTERVENITE ÎN NIVELUL NUMERARULUI ÎN CADRUL
ACTIVITĂŢII DE BAZĂ, INVESTIŢIILOR ŞI ACTIVITĂŢII FINANCIARE, NIVELUL NUMERARULUI LA
ÎNCEPUTUL ŞI LA SFÂRŞITUL PERIOADEI
Comparat cu situația disponibilităților financiare la sfârșitul lui S1 2015, disponibilitățile la finalul lui S1 2016 sunt
semnificative, crescând cu circa 438%. Aceste resurse, provenind din activitatea investițională, cât și din activitatea
curentă a companiei în S2 2016, vor asigura îndeplinirea proiectului de investiții și dezvoltare, conform planului de
dezvoltare prezentat în Memorandumul de listare la bursă.
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Vă prezentăm succint situația fluxurilor de treorerie:

FLUXURILE DE TREZORERIE
Denumirea elementului

Perioada analizată
S1 2015

S1 2016

1,150,448

1,584,835

51

1,840

-1,280,755

-1,277,910

-13,224

-8,893

0

-207,934

Taxe salariale + tva + alte taxe

-174.577

-262.794

A) Numerar net din activităţi de exploatare

-318.057

-160.856

0

0

-14.754

-8754

Încasări din vânzarea de imobilizări corporale

0

0

Dobânzi încasate

0

0

Dividende încasate

0

0

-14.754

-8.754

Încasări din emisiunea de acţiuni

0

143,444

Încasări din prime de capital

0

1,231,385

Încasări din împrumuturi pe termen lung

0

0

Încasări din subvenții

239,412

285,461

Credite pe termen scurt

298,275

45,386

917

28,100

-2,615

0

Dividende plătite

0

-1,610,833

Plata rate credite

-252,009

0

C) Numerar net din activităţi de finanţare

283,980

122,943

D) Creşterea netă a numerarului şi echivalentelor de numerar (A + B + C)

-48,831

-56,667

E) Numerar şi echivalente de numerar la începutul exerciţiului financiar

228,590

1,024,513

F) Numerar şi echivalentele de numerar la sfârşitul exerciţiului financiar (D + E)

179,759

967,846

Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare
Încasări de la clienţi
Dobânzi încasate
Plăţi către furnizori şi angajaţi
Dobânzi plătite + comisioane bancare
Impozit pe profit plătit

Fluxuri de numerar din activităţi de investiţie
Plăţi pentru achiziţionarea de acţiuni
Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări corporale/necorporale

B) Numerar net din activităţi de investiţie
Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare

Creditori diverși (asociați)
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar

3. ANALIZA ACTIVITĂȚII COMPANIEI
3.1 PREZENTAREA ŞI ANALIZAREA TENDINŢELOR, ELEMENTELOR, EVENIMENTELOR SAU
FACTORILOR DE INCERTITUDINE CE AFECTEAZĂ SAU AR PUTEA AFECTA LICHIDITATEA SOCIETĂ ŢII
COMERCIALE, COMPARATIV CU ACEEAŞI PERIOADĂ A ANULUI TRECUT.
Față de perioada de referință (S1 2015), parametrii de lichiditate ai Ascendia au crescut de peste trei ori, ceea ce
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demonstrează o lichiditate foarte bună a companiei, aceasta fiind capabilă de a-și plăti datoriile curente și imediate
fără să apeleze la resurse pe termen lung sau la împrumuturi.

RATA LICHIDITAȚII
Indicatorul calculat
Rata lichidității curente
Rata lichidității imediate

Formula de calcul
Active circulante/Datorii curente
(Active circulante – Stocuri)/Datorii curente

Perioada analizată
S1 2015
S1 2016
2.73
8.33
2.02
6.82

Ratele mari de lichiditate ale companiei atât în perioada de referință, cât și cele aferente S1 al 2016 demonstrează
capacitatea economică a acesteia, Ascendia fiind capabilă să iși plătească datoriile curente fără a apela la resurse pe
termen lung sau la împrumuturi. Creșterea semnificativă a acestor indicatori se bazează pe două aspecte
deopotrivă pozitive: creșterea activelor circulante și scăderea datoriilor companiei, factori ce influențează în mod
direct indicatorii de lichiditate.
Valoarea totală a activelor circulante în S1 2016 este de 1.512.635 RON, în creștere cu 155.891 RON față de S1 2015.
Această evoluție s-a produs pe seama creșterii disponibilităților bănești aflate în contul curent, provenite din
creșterea datorată aportului de capital din majorarea de capital și a primelor de emisiune subscrise.
Comparativ cu S1 2015 reducerea datoriilor cu 315.832 RON a fost una semnificativă, ajungând, la finalul lui S1
2016, la suma de 181.651 RON.
Pe termen scurt indicatorii de lichiditate pot suferi modificări generate de investițiile în noile produse, investiții ce
diminuează activele și pot crește datoriile, însă apreciem că pe termen lung tendința indicatorului va fi una de
apreciere, odată cu creșterea afacerii, creștere generată de venitul preconizat și din încasările aferente noilor
produse ce vor fi lansate în următoarele două semestre de activitate (S2 2016 și S1 2017).
Cu toate acestea, atragem atenția că, întrucât compania este o companie mică, într-o etapă de creștere bazată pe
investiții, există o serie de riscuri ce pot afecta afacerile acesteia, riscuri de care investitorii trebuie să țină seama în
analizele făcute asupra companiei noastre. Intrucât aceste riscuri au fost explicitate în Memorandumul de listare al
companiei, Memorandum publicat la 07.07.2016, anterior publicării prezentului raport, și sunt în continuare de
actualitate fiind parte a contextului economic general și specific în care ne desfășuram activitatea, invităm
persoanele interesate să le reanalizeze, Memorandumul fiind disponibil atât pe site-ul Bursei de Valori București,
cât și pe site-ul ascendia.ro, la secțiunea dedicată investitorilor.
3.2. PREZENTAREA ŞI ANALIZAREA EFECTELOR ASUPRA SITUAŢIEI FINANCIARE A SOCIETĂŢII
COMERCIALE A TUTUROR CHELTUIELILOR DE CAPITAL, CURENTE SAU AN TICIPATE (PRECIZÂND
SCOPUL ŞI SURSELE DE FINANŢARE A ACESTOR CHELTUIELI), CO MPARATIV CU ACEEAŞI PERIOADĂ
A ANULUI TRECUT.
Cheltuielile de capital ale companiei au avut o evoluție firească în contextul generat de creșterea activității și
dinamica mediului IT. Din analiza acestora reiese că nu au fost de natură a influența semnificativ situația financiară
a companiei nici în perioada analizată și anticipăm că nici în perioada imediat următoare nu vor avea un astfel de
impact.
Achizițiile făcute au vizat pe de o parte actualizarea și extinderea parcului de echipamente al Ascendia (achiziții de
calculatoare noi, componente PC, periferice etc.), precum și a unor licențe software (sau reînnoirea unor
abonamente la software de tip SAAS) necesare desfășurării activității curente.
De asemenea, în primul semestru al anului 2016 s-au facut o serie de achiziții constând în obiecte de inventar ce au
vizat optimizarea spațiului de lucru, odată cu schimbarea sediului (scaune ergonomice noi pentru toți angajații,
achiziții de mobilier în completarea celui disponibil etc.), acestea însumând 21.122 RON.
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Toate cheltuielile de capital au fost realizate din fonduri proprii.
3.3. PREZENTAREA ŞI ANALIZAREA EVENIMENTELOR, TRANZACŢIILOR, SCHIMBĂRILOR ECONOMI CE
CARE AFECTEAZĂ SEMNIFICATIV VENITURILE DIN ACTIVITATEA DE BAZĂ. PRECIZAREA MĂSUR II ÎN
CARE AU FOST AFECTATE VENITURILE DE FIEC ARE ELEMENT IDENTIFI CAT. COMPARAŢIE CU
PERIOADA CORESPUNZĂTOARE A ANULUI TRECUT.
În ceea ce privește contextul economic general și specific, se evidențiază două aspecte ce au influențat și au
potențial să influențeze în continuare în mod negativ proiecțiile activității companiei: întârzierea publicării
rezultatelor finale ale achiziției de manuale școlare de clasa a IV-a de la Ministerul Educației, unde compania a
participat la licitație pentru 3 loturi de manuale tipărite și manuale digitale, precum și întârzierea publicării listelor
proiectelelor și semnării contractelor de finanțare pentru proiectele eligibile prin varii linii de finanțare ce au fost
deschise anterior și în S1 2016, la care Ascendia a depus proiecte (sunt 6 proiecte depuse de către companie pe
varii linii de finanțare). Întârzierea primirii rezultatelor determină incertitudine în ceea ce privește alocarea
resurselor umane, cât și a proiecțiilor încasărilor financiare, existând posibilitatea decalării unor venituri potențiale,
parțial sau integral, în anii viitori (cele legate de proiecte). Merită precizat că ambele linii ce pot afecta semnificativ
activitatea companei sunt linii cu venituri potențiale, luate în calcul însă în proiecțiile companei pentru 2016.
Nu există evenimente, tranzacții sau schimbări economice cu influență semnificativă asupra activității societății în
afara celor precizate anterior pe parcursul acestui document.

4. SCHIMBĂRI CARE AFECT EAZĂ CAPITALUL ȘI AD MINISTRAREA COMPANIEI
4.1. DESCRIEREA CAZU RILOR ÎN CARE SOCIETATEA COMERCIALĂ A FOST ÎN IMPOSIBILITATE A DE AŞI RESPECTA OBLI GAŢIILE FINANCIARE ÎN TIMPUL PERIOADEI RESPECTIVE.
În perioada de referință, Ascendia S.A. a fost capabilă să își respecte obligaţiile financiare, având resursele necesare
finanțării integrale a activităților desfășurate. Nu au existat cazuri in care compania a fost in imposibilitatea de a-și
respecta obligațiile financiare în timpul perioadei analizate.
4.2. DESCRIEREA ORIC ĂREI MODIFICĂRI PRIV IND DREPTURILE DEŢINĂTORILOR DE VALORI
MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALĂ.
În vederea admiterii la tranzacționare pe Sistemul Alterativ de Tranzacționare (AeRO) administrat de BVB, în
contextul transformării companiei din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni, compania a redactat
un nou Act Constitutiv, adaptat cerințelor pieței de capital. Urmare acestui demers, drepturile deținătorilor de
acțiuni în cadrul companiei au fost aliniate la recomandările și reglementările în vigoare referitoare la
tranzacționarea pe piața de capital, în speță AeRO.
În Anexa I prezentăm noul Act Constitutiv, fiind identic cu cel publicat în Memorandumul pentru listarea pe
segmentul AeRO al BVB.
În Martie 2016 compania a derulat o majorare a capitalului social, până la valoarea de 130.000 lei, ocazie cu care au
fost cooptați în acționariatul companiei acționari noi, Alex Mălureanu și Adriana Mălureanu.
În Aprilie 2016 compania a derulat un plasament privat prin care Fondului Deschis de Investiții Certinvest Dinamic a
achiziționat un procent de 10% din acțiunile companiei, reprezentând acțiuni nou emise. Suma obținută de
companie din acest plasament, de 1.245.829,50 RON, este aferentă majorării de capital și primei de emisiune
plătite de noul acționar.
Plasamentul privat a fost efectuat ca pas anterior în vederea admiterii la tranzacționare pe Sistemul Alterativ de
Tranzacționare (AeRO) administrat de BVB.
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Evoluția capitalului social al Emitentului este prezentată în continuare:

EVOLUȚIE CAPITAL SOCIAL
Data

Tip operațiune

Mar-07
Mar-16

Inființare
Modificare val.
nominală
Majorare capital

Capital social
(RON)
1.000,00*
1.000,00

Val. nominală
(RON/acțiune)
10,00*
0,10

Nr. acțiuni
emise
100*
10.000

Sursa
Numerar
-

Structura acționariat
Cosmin Mălureanu – 100%
Cosmin Mălureanu – 100%

Cosmin Mălureanu – 70,00%
Alex Mălureanu – 25,00%
Adriana Ioana Mălureanu – 5,00%
Cosmin Mălureanu – 63,00%
Apr-16
Majorare capital
144.444,40
0,10 1.444.444 Numerar
Alex Mălureanu – 22,50%
Adriana Ioana Mălureanu – 4,50%
FDI Certinvest Dinamic – 10,00%
*Societatea a fost inființată sub formă de Societate cu Raspundere Limitată; forma de organizare a societății a fost modificată în
Societate pe Acțiuni in vederea admiterii la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de BVB.
Mar-16

130.000,00

0,10

1.300.000

Numerar

5. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE
5.1 ÎN CAZUL EMITENŢILOR DE ACŢIUNI, INFORMAŢII PRIVIND TRANZACŢIILE MAJORE ÎNCHEIATE
DE EMITENT CU PERSOA NELE CU CARE ACŢIONE AZĂ ÎN MOD CONCERTAT SAU ÎN CARE AU FOST
IMPLICATE ACESTE PERSOANE ÎN PERIOADA DE TIMP RELEVANTĂ.
Nu este cazul – în perioada de raportare compania nu a încheiat tranzacții semnificative cu persoane care
acționează în mod concertat.

6. SEMNĂTURI ȘI ANEXE
6.1 RAPORTUL VA FI S EMNAT DE CĂTRE REPRE ZENTANTUL AUTORIZAT AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRAŢIE, DE CĂ TRE MANAGERUL/DIRECT ORUL EXECUTIV AL SOC IETĂŢII ŞI DE CĂTRE
CONTABILUL-ŞEF.
Raportarea contabilă semestrială la 30.06.2016 a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile,
oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și
pierdere ale Ascendia S.A. Precizăm că raportul contabil nu a fost auditat. Prezentul raport prezintă în mod corect
și complet informațiile despre companie.

Daniel Comănescu – CONTABIL-ȘEF ASCENDIA S.A.

Cosmin Mălureanu - DIRECTOR GENERAL ȘI ADMINISTRATOR ASCENDIA S.A.

Data: 31.08.2016

Pagina 12 din 40

6.2 ANEXE - RAPORTUL VA FI ÎNSOŢIT DE COPII ALE DOCUMENTELOR JUSTIFICATI VE PENTRU
TOATE MODIFICĂRILE ADUSE ACTELOR CONSTIT UTIVE ALE SOCIETĂŢII COMERCIALE, PRECUM ŞI
STRUCTURILOR DE CONDUCERE ALE SOCIETĂŢII COMERCIALE (ADMINISTR AŢIE, EXECUTIV ETC.).

Vă rezentam atașate prezentului Raport următoarele Anexe:


Anexa I – Actul Constitutiv al companiei Ascendia S.A.



Anexa II – Bilanțul contabil aferent Semestrului I al 2016
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ANEXA 1 – ACTUL CONTITUTIV AL COMPANIEI ASCENDIA S.A.
ACT CONSTITUTIV
al
SOCIETĂŢII ASCENDIA S.A.
CAPITOLUL I
Denumirea, emblema și forma juridică a Societății
ART. 1. DENUMIREA ȘI EMBLEMA SOCIETĂȚII.
1.1. Denumirea societății este „ASCENDIA” S.A., conform dovezii privind disponibilitatea si rezervarea firmei nr.
105937 din data de 7 martie 2016, eliberată de Ministerul Justiției – Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul București.
1.2. Orice act, factură, anunț, corespondență, comandă, tarif, prospect sau publicație emanând de la Societate trebuie
să menționeze denumirea societății, forma juridică ("Societate pe acțiuni" sau S.A.), sediul social, capitalul social din care cel efectiv vărsat potrivit ultimei situații financiare anuale aprobate - numărul de înregistrare în registrul
comerțului și codul unic de înregistrare.
1.3. Societatea poate avea emblemă, în condițiile legii.
ART. 2. FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII.
2.1. Societatea ASCENDIA S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni.
2.2. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile actului constitutiv și a actelor normative
incidente, inclusiv reglementările aplicabile societăților tranzacționate pe o piață reglementată sau tranzacționate în
cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare conform Legii 297/2004 privind piața de capital, în situația în care se
va decide listarea Societății spre tranzacționare.
CAPITOLUL II
Sediul social, durata Societății
ART. 3. SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII.
3.1. Sediul social al Societății este în România, Mun. București, Str. Fierari, nr. 5, Sector 2, Cod 020545.
3.2. Sediul social al Societății poate fi schimbat la orice altă adresă în baza hotărârii administratorului Societății.
Societatea poate înființa filiale, sucursale, reprezentanțe, agenții situate și în alte localități din țară sau din
străinătate, în baza hotărârii administratorului Societății.
3.3. Pentru realizarea obiectului său de activitate, Societatea va folosi propria sa rețea sau a terților de clădiri,
ateliere, șantiere, depozite, magazine, spații de alimentație publică și de cazare turistică, standuri și complexe
comerciale, birouri, agenții, puncte de lucru și alte asemenea locuri anume stabilite de administrațiile respective.
ART. 4. DURATA DE FUNCȚIONARE A SOCIETĂȚII.
4.1. Societatea se constituie pe o durată nedeterminată, începând cu data înregistrării acesteia la Oficiul Registrului
Comerțului.
CAPITOLUL III
Obiectul de activitate
ART. 5. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII.
5.1. Domeniul principal de activitate al Societății îl constituie: Cod CAEN 620 – Activități de servicii în
tehnologia informației, iar activitatea principală a Societății este: Cod CAEN 6201 - Activități de realizare a
software-ului la comandă (software orientat client).
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5.2. Obiectul secundar de activitate constă în:
0240 - Activități de servicii anexe silviculturii
1820 - Reproducerea înregistrărilor
2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
3312 - Repararea mașinilor
3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului
4652 - Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicații
4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare
4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat
4741- Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
4789 - Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
5811 - Activităţi de editare a cărţilor
5812 - Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare
5813 - Activităţi de editare a ziarelor
5814 - Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
5819 - Alte activităţi de editare
5821 - Activităţi de editare a jocurilor de calculator
5829 - Activităţi de editare a altor produse software
5920 - Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
6010 - Activităţi de difuzare a programelor de radio
6020 - Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
6203 - Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6312 - Activităţi ale portalurilor web
7021 - Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
7211 - Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
7219 - Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
7220 - Cercetare- dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste
7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate
7312 - Servicii de reprezentare media
7420 - Activităţi fotografice
7430 - Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
7911 - Activităţi ale agenţiilor turistice
7912 - Activităţi ale tur-operatorilor
8211 - Activităţi combinate de secretariat
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8219 - Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8551 - Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional
8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.
8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
9103 - Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic
9319 - Alte activităţi sportive
9321 - Bâlciuri şi parcuri de distracţii
9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
9511 - Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
5.3. Pentru toate activitățile menționate, Societatea poate desfășura și operațiuni de import-export.
5.4. Societatea va putea desfășura orice operațiuni legale cu caracter civil sau comercial legate de sau auxiliare
obiectului de activitate al Societății, de natură să conducă la realizarea obiectului de activitate al Societății și la
dezvoltarea acestuia.
CAPITOLUL IV
Capitalul social și acțiunile
ART. 6. CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS.
6.1. Capitalul social subscris de acționari constă în aport în numerar și este în valoare totală de 144,444.40 lei,
vărsat integral de asociați.
6.2. Capitalul social este împărțit în 1.444.444 de acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare,
numerotate de la 1 la 1.444.444 și sunt subscrise în întregime de către acționari, astfel:
 MĂLUREANU COSMIN, acționar fondator, cetățean român, născut la data de 4 iunie 1981 în Mun.
București, domiciliat în Mun. București, Calea Griviței, nr. 142, Sc. B, etaj 1, Ap. 39, Sector 1, identificat
cu C.I. seria RR nr. 957073 eliberat de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 10 iunie 2012, având CNP
18106004410085, deține un număr de 910.000 de acțiuni, cu o valoare de 0,1 lei/acțiune, cu o valoare
totală de 91.000 lei, reprezentând 63% din capitalul social, subscris și vărsat, al Societății, participare la
profit 63% și participare la pierderi 63%;
 MĂLUREANU ALEX, acționar fondator, cetățean român, născut la data de 14 decembrie 1985 în Mun.
București, domiciliat în Mun. București, Bd. Dinicu Golescu nr. 31, Bl. 1, Sc. 1, Et. 3, Ap. 15, Sector 1,
identificat cu C.I. seria RX nr. 631582, eliberat de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 10 decembrie 2014, având
CNP 1851214420079, deține un număr de 325.000 de acțiuni, cu o valoare de 0,1 lei/acțiune, cu o
valoare totală de 32.500 lei, reprezentând 22.5% din capitalul social, subscris și vărsat, al Societății,
participare la profit 22.5% și participare la pierderi 22.5%;
 MĂLUREANU ADRIANA-IOANA, acționar fondator, cetățean român, născută la data de 2 iulie 1982
în Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, domiciliată în Mun. București, Calea Griviței, nr. 142, Sc. B, etaj 1, Ap.
39, Sector 1, identificată cu C.I. seria RR nr. 957072, eliberat de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 10 iunie
2012, având CNP 2820702125811, deține un număr de 65.000 de acțiuni, cu o valoare de 0,1 lei/acțiune,
cu o valoare totală de 6.500 lei, reprezentând 4.5% din capitalul social, subscris și vărsat, al Societății,
participare la profit 4,5% și participare la pierderi 4.5%;
 Fondul Deschis de Investiţii Certinvest Dinamic, actionar, inscris in Registrul ASF sub nr.
CSC06FDIR/400011 din data de 28.01.2004, autorizat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara
(fosta CNVM) prin Decizia nr. 2121/14.12.2001 si reautorizat prin Decizia nr. 444/ 28.01.2004, precum si
Decizia ASF cu nr. 278 din data de 18.12.2015, administrat de SAI CERTINVEST SA cu sediul social
in Mun. Bucuresti, Sector 1, Str. Buzeşti, nr. 76-80, Etaj 4, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.
J40/16855/94, CUI 6175133 reprezentata prin Horia Gusta, Director General, deține un număr de 144.444
de actiuni, cu o valoare de 0,1 lei/acțiune, cu o valoare totală de 14.444.40 lei, reprezentând 10% din
capitalul social, subscris și vărsat, al Societății, participare la profit 10% și participare la pierderi 10%.
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ART. 7. ACȚIUNILE.
7.1. Acțiunile emise la constituirea Societății sunt nominative.
7.2. Acțiunile Societății sunt emise în formă dematerializată, putând fi tranzacționate pe o piață reglementată sau în
cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în situația în care se va decide în acest sens.
7.3. Prin hotărârea adunării generale extraordinare se pot emite categorii de acțiuni care conferă titularilor drepturi
diferite, respectiv acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot, în condițiile legii.
7.4. Societatea va putea fi listată pe orice sistem de tranzacționare reglementat, acțiunile acesteia putând fi
tranzacționate atât în țară, cât și în străinătate.
ART. 8. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI.
8.1. Acțiunile emise de Societate sunt de o valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale.
8.2. Acționarii participă la beneficii și pierderi, proporțional cu acțiunile deținute, respectiv cu cota parte din
capitalul social.
8.3. Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a
acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea
beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, precum și orice alte drepturi
conferite de lege și prevederile prezentului act constitutiv.
8.4. Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la actul constitutiv.
8.5. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societate, care recunoaște doar un proprietar pentru fiecare acțiune.
8.6. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunea în cazul trecerii în proprietatea altor persoane.
8.7. Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund până la concurența
capitalului social subscris.
8.8. Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.
ART. 9. TRANSFERUL ACȚIUNILOR.
9.1. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă dematerializată, ulterior admiterii la tranzacționare a
Societății pe piața de capital, se transmite în conformitate cu reglementările pieței de capital.
9.2 Societatea va putea dobandi propriile actiuni in conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital
coroborate cu cele ale Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.
9.3. Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face prin înscris sub semnătură privată, în care se
vor arăta cuantumul datoriei, valoarea și categoria acțiunilor cu care se garantează.
9.4. Garanția se înregistrează în registrul acționarilor sau, după caz, de societatea independentă care tine registrul
acționarilor. Creditorului în favoarea căruia s-a constituit garanția reală mobiliară asupra acțiunilor i se eliberează o
dovadă a înregistrării acesteia.
9.5. Garanția devine opozabilă terților și dobândește rangul în ordinea de preferință a creditorilor de la data
înregistrării în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.
ART. 10. REDUCEREA SAU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL.
10.1. Reducerea capitalului social, se poate face prin:
a) micșorarea numărului de acțiuni;
b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;
d) alte procedee prevăzute de lege.
10.2. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV‐a.
10.3. Hotărârea va trebui să respecte cuantumul minim de capital social stabilit prin lege, să arate motivele pentru
care se face reducerea și procedeul care va fi utilizat pentru efectuarea ei.
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10.4. Majorarea capitalul social se poate face prin :
a) emisiunea de acțiuni noi;
b) majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în
natură. Aportul în natură va fi acceptat doar prin hotărâre a adunării generale.
10.5. Majorarea capitalului social prin ofertă publică de valori mobiliare este supusă legislației pieței de capital.
10.6. De asemenea, acțiuni noi pot fi emise ca urmare a încorporării rezervelor, cu excepția rezervelor legale,
precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra
societății cu acțiuni ale acesteia, în condițiile legii.
10.7. Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului social vor fi incluse în rezerve, fără a se majora capitalul
social.
10.8. Hotărârea adunării extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial, Partea
a IV‐a.
10.9. Acțiunile emise pentru majorarea capitalului vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți,
proporțional cu numărul acțiunilor pe care le dețin, aceștia putându‐și exercita dreptul de preferință numai în
interiorul termenului hotărât de adunarea generală.
10.10. Convocarea va trebui să cuprindă, în acest caz, motivele majorării capitalului social, persoanele cărora
urmează a li se atribui noile acțiuni, numărul de acțiuni atribuit fiecăreia dintre ele, valoarea de emisiune a acțiunilor
și bazele fixării acesteia.
10.11. Majorarea capitalului social poate fi hotărâtă, prin delegare de atribuții dată de către adunarea generala a
acționarilor, administratorului unic.
10.12. Administratorul poate decide, fără mandatul adunării generale, majorarea capitalului social până la o valoare
maxima de 1.000.000 lei (un milion lei).
10.13. Deciziile luate de administrator, în exercițiul atribuțiilor delegate de adunarea generală extraordinară a
acționarilor, vor avea același regim juridic ca și hotărârile adunării generale a acționarilor, în ceea ce privește
publicitatea acestora și posibilitatea de contestare în instanță.
10.14. Hotărârea adunării privind majorarea capitalului social are efect numai în măsura în care a fost adusă la
îndeplinire în termen de un an de la data adoptării.
10.15 Când s‐a prevăzut o primă de emisiune, aceasta trebuie integral plătită la data subscrierii.
ART. 11. DESPRE EMITEREA DE OBLIGAȚIUNI.
11.1. Societatea poate emite obligațiuni în condițiile legii.
11.2. Valoarea nominală a unei obligațiuni nu poate fi mai mică de 2,5 lei.
11.3. Obligațiunile din aceeași emisiune trebuie să fie de o valoare egală și acordă posesorilor lor drepturi egale.
11.4. Obligațiunile pot fi emise în formă materială, pe suport de hârtie, sau în formă dematerializată, prin înscriere în
cont.
11.5. Pentru a proceda la emiterea de obligațiuni prin ofertă publică, administratorul va publica un prospect de
emisiune, în condițiile legii pieței de capital.
11.6. În cazul în care obligațiunile fac obiectul unei oferte publice, emiterea și tranzacționarea vor fi supuse
reglementărilor legislației privind piața de capital.
11.7. Deținătorii de obligațiuni se pot întruni în adunare generală, pentru a delibera asupra intereselor lor.
11.8. Adunarea va fi convocată pe cheltuiala Societății care a emis obligațiunile, la cererea unui număr de deținători
care să reprezinte a patra parte din titlurile emise și nerambursate sau, după numirea reprezentanților deținătorilor de
obligațiuni, la cererea acestora.
11.9. Dispozițiile prevăzute pentru adunarea ordinară a acționarilor se aplică și adunării deținătorilor de obligațiuni,
în ceea ce privește formele, condițiile, termenele convocării, și votarea.
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11.10. Societatea emitentă nu poate participa la deliberările adunării deținătorilor de obligațiuni, în baza
obligațiunilor pe care le posedă.
11.11. Deținătorii de obligațiuni vor putea fi reprezentați prin mandatari, alții decât administratorii, auditorul
financiar sau funcționarii societății.
11.12. Adunarea deținătorilor de obligațiuni legal constituită va avea toate prerogativele conferite de lege.
11.13. Obligațiunile se rambursează de societatea emitentă la scadență.
11.14. Obligațiunile convertibile pot fi preschimbate în acțiuni ale societății emitente, în condițiile stabilite în
prospectul de ofertă publică.
CAPITOLUL V
Conducerea și administrarea societății
ART. 12. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR.
12.1. Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al Societății, care decide asupra activității acesteia
și asigură politica ei economică și comercială.
12.2. Adunarea generală ordinară a acționarilor se convoacă cel puțin o dată pe an, în maximum 4 luni de la
încheierea exercițiului financiar precedent.
12.3. Adunarea generală a acționarilor (ordinară sau extraordinară) va fi convocată de către administrator sau de
persoana împuternicită de acesta, în conformitate cu prevederile legii societăților și legii pieței de capital.
12.4. Convocarea se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în unul din ziarele de largă
răspândire din localitatea în care se află sediul Societății, precum și pe pagina de internet a Societății. Termenul de
întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
12.5. Convocarea trebuie să cuprindă data, locul și ora ținerii adunării generale a acționarilor, ordinea de zi,
expunerea explicită a problemelor care se vor pune în discuție și, dacă este cazul, textul integral al propunerilor
referitoare la modificarea actului constitutiv.
12.6. Adunarea Generala a Acționarilor va fi convocată de către Administrator ori de câte ori este nevoie, la cererea
unui acționar sau a unui număr de acționari care dețin cumulat cel puțin 5% din capitalul social. În acest ultim caz,
adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile si se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de
la data trimiterii convocării.
12.7. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare
generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.
12.8. Ședințele adunărilor generale ale acționarilor (ordinare sau extraordinare) vor putea avea loc la sediul
Societății sau în orice alt loc indicat în convocare.
12.9.Convocatorul adunării, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, precum și situațiile
financiare anuale, raportul anual al administratorului și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pot
publica și pe pagina de internet a Societății, pentru liberul acces al acționarilor.
12.10 Orice hotărâre a adunării generale va fi luată cu votul favorabil a jumătate plus unu din numărul total de voturi
aferente acțiunilor companiei, valabil exprimate la data întrunirii adunării generale.
ART. 13. COMPETENȚELE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR.
13.1. Adunarea generală ordinară, pe lângă problemele înscrise pe ordinea de zi, va delibera pentru a lua o hotărâre
care:
să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, ale
auditorului financiar și să fixeze dividendul;
b) să aleagă administratorul;
c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs administratorului și auditorului financiar;
a)
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d) să se pronunțe asupra gestiunii administratorului;
e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul
financiar următor;
f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății, precum
și asupra constituirii de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor societății.
13.2. Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar pentru a lua o hotărâre privind:
schimbarea formei juridice a societății;
mutarea sediului societății;
schimbarea obiectului principal de activitate al societății;
înființarea sau desființarea unor sedii secundare: filiale, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte
unități fără personalitate juridică;
e) modificarea duratei societății;
f) majorarea capitalului social, daca valoarea majorata depaseste 1.000.000 lei;
g) reducerea capitalului social și reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
i) dizolvarea anticipată a societății;
j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
l) emisiunea de obligațiuni;
m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută
aprobarea adunării generale extraordinare.
13.3. Acționarii convin ca atribuțiile prevăzute la literele b), d), g) de la pct. 13.2 să fie delegate administratorilor.
a)
b)
c)
d)

ART. 14. DESFĂȘURAREA ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR.
14.1 Ședințele adunărilor generale ale acționarilor sunt conduse de administrator sau, în lipsa sau la decizia acestuia,
de către persoana desemnată a-l înlocui.
14.2. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este
permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate
sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei
fizice care le reprezintă – împuternicire semnată și stampilată de directorul general sau administratorul persoanei
juridice reprezentate, respectiv cu împuternicire notarială semnată de persoana fizică reprezentată.
14.3. Procurile însoțite de copia buletinului persoanei împuternicite vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de
adunare sau în termenul prevăzut în convocare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.
Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul-verbal.
14.4. Administratorii nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le poseda, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea
gestiunii lor sau o altă problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție.
14.5. Ei pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea legală fără votul lor.
14.6. Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes
contrar aceluia al societății, va trebui să se abțină de la votul privind acea operațiune.
14.7. Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății, exceptând situația
în care fără votul său nu s-ar fi obținut majoritatea necesară.
14.8. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.
14.9. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea administratorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor
referitoare la răspunderea administratorilor.
14.10. Dreptul de vot nu poate fi cedat.
14.11. Orice convenție privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot este nulă.
14.12. Cu ocazia adunărilor generale ale acționarilor sunt întocmite procese-verbale, consemnate într-un registru
special, ţinut prin grija administratorilor.
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14.13. Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor trebuie să conţină menţiuni privind formalităţile de
convocare, locul, ora, data ședinței, acţionarii prezenţi, rezumatul problemelor puse în discuţie, deciziile luate.
14.14. Hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor se vor depune în termen de 15 zile de la adoptare, în extras, la
registrul comerțului, în vederea menționării lor în registru şi publicării lor în Monitorul Oficial al României.
ART. 15. ADMINISTRATORUL SOCIETĂȚII.
15.1 La data prezentului Act Constitutiv societatea este administrată de un administrator unic, ales de Adunarea
Generală a Acționarilor. Mandatul primului administrator este dat pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi
numit pentru noi perioade de 4 ani. Următorii administratori vor fi aleși pentru perioade de 3 ani, putând fi realeși.
Administratorul poate avea calitatea de acționar.
15.2. La data prezentului Act Constitutiv, administratorul îndeplinește și atribuțiile de Director General.
Administratorul va putea numi în calitate de Director General al Societății o altă persoană. Administratorul poate
numi și Directorul Executiv al Societății. Directorul General și Directorul Executiv vor avea drepturile și obligațiile
stabilite prin lege și prin decizia administratorului în acest sens.
15.3. La data prezentului Act Constitutiv, Societatea este condusă și administrată de către:


MĂLUREANU COSMIN, cetățean român, născut la data de 4 iunie 1981 în Mun. București, domiciliat în
Mun. București, Calea Griviței, nr. 142, Sc. B, etaj 1, Ap. 39, Sector 1, identificat cu C.I. seria RR nr.
957073 eliberat de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 10 iunie 2012, având CNP 18106004410085, numit pe o
perioada de 4 ani de la data semnării acestui Act Constitutiv, având puteri depline.
15.4. În cazul absenței temporare sau definitive a administratorului, adunarea generală a acționarilor va putea
desemna o altă persoană care va exercita atribuțiile acestuia temporar ori până la expirarea mandatului
predecesorului său, după caz. Prin absență temporară se înțelege lipsa nemotivată a acestuia pentru o perioadă de
minim 30 de zile. Prin absență definitivă se înțelege imposibilitatea acestuia de a își mai desfășura activitatea (ex:
deces, punere sub interdicție, executarea unei condamnări).
15.5. Administratorul are plenitudine de competentă în a administra și gestiona Societatea, aducând la îndeplinire
hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor prezentului act constitutiv și a prevederilor
legale in vigoare.
15.6. Administratorul va fi asigurat pentru răspundere profesională. Aceeași obligație de asigurare pentru
răspundere profesionala o au și persoanele numite în funcția de Director General respectiv Executiv ai Societății.
15.7. Administratorul poate reprezenta Societatea în tranzacțiile cu terții în limitele stabilite în acest act constitutiv
și de deciziile adunării generale a acționarilor în acest sens.
15.8. Administratorul poate delega o parte din puterile ce îi sunt conferite prin lege și prin prezentul act constitutiv
unuia sau mai multora dintre directori, angajați ai societății sau terțe persoane, în conformitate cu prevederile legale
aplicabile.
15.9. Administratorul este obligat să pună la dispoziția acționarilor, în limitele art. 117 2 din Legea societăților nr.
31/1990, și a auditorului financiar, la cererea acestora, documentele Societății pentru care legea sau actul constitutiv
prevăd aceasta obligație.
15.10. Administratorul și directorii răspund pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, și pentru abaterile de
la atribuțiile acestora în administrarea Societății.
15.11. Persoanele care, potrivit legislației in vigoare, nu pot fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanți ai
societății, dacă au fost alese, sunt decăzute automat din drepturile conferite de funcția în care au fost aleși.
15.12. Semnăturile administratorilor vor fi depuse la registrul comerțului.
15.13. Administratorii Societății sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de
nereguli săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorului financiar.
15.14. Predecesorii administratori sunt răspunzători față de Societate și de terți, ca și administratorii, pentru
neîndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleași condiții ca și administratorii.
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15.15. Dacă administratorii constată pierderea unei jumătăți din capitalul social, sunt obligați să convoace adunarea
generală extraordinara pentru a hotărî reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma rămasă sau dizolvarea
Societății.
15.16. Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor
imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulat, pe durata unui exercițiu financiar, 50%
din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii Societății
numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.
15.17. Închirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a căror valoare individuală sau
cumulata față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 50%
din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile
pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aprobă în prealabil de adunarea generala
extraordinară a actionarilor.
15.18. Administratorii sunt solidar răspunzători față de Societate pentru:
a) realitatea vărsămintelor efectuate de acționari;
b) existența reală a dividendelor plătite;
c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.
15.19. Adunarea generală a acționarilor va putea numi ca administrator și o persoană juridică, în condițiile legii.
15.20. Drepturile și obligațiile asumate anterior schimbării formei juridice și denumirii societății (Ascendia Design
S.R.L.) rămân câștigate și sunt continuate de Societate, în noua forma juridică de societate pe acțiuni și cu noua
denumire (Ascendia S.A.).
15.21. Administratorul este explicit imputernicit sa semneze in numele actionarilor orice noi versiuni de acte
constitutive aprobate de adunarea general a actionarilor.
ART. 16. ATRIBUȚIILE ADMINISTRATORULUI SUNT URMĂTOARELE:
16.1. Administratorul are, în principal, următoarele puteri și atribuții:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)

l)

elaborează raportul administratorului și situațiile financiare anuale pe care le supune spre aprobare
adunării generale a actionarilor, la încheierea exercițiului economico-financiar;
elaborează și supune spre aprobare proiectul de buget de venituri și cheltuieli al societății pe anul în curs;
stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului executiv al societatii pe departamente;
aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri , inclusiv de mijloace fixe, potrivit competenței
acordate;
rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;
stabilește persoanele care au dreptul să angajeze Societatea prin semnătură în bancă;
supune spre aprobarea adunării generale a acționarilor toate problemele aflate în competența acesteia;
decide asupra înființării sau desființării de puncte de lucru, sucursale și alte sedii secundare fără sau cu
personalitate juridică;
adoptă orice alte decizii cu privire la activitatea obișnuită a Societății;
decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice cu privire la operații cu
depozite la termen și certificate de depozit la bănci comerciale, investiții, unități de fond ale Fondurilor
Deschise de Investiții, operațiuni directe pe Piața de Capital din Romania, operațiuni de piața monetară,
operațiuni cu titluri de stat.
decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice prin care angajează
Societatea privind deschiderea/închiderea de conturi curente la instituții financiare bancare sau
nebancare, contracte de credit/împrumut, accesarea sau închiderea oricărui alt produs bancar și/sau de
finanțare a Societății de la instituții bancare, instituții de credit și/sau alte instituții financiare bancare sau
nebancare.
decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice privind garanțiile de
orice natură acordate de Societate.
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m) decide acordarea, modificarea, retragerea dreptului de semnătură în bancă și stabilește limitele privind
dreptul de semnătură acordat unor terțe persoane.
16.2. Pentru aducerea la îndeplinire a deciziilor adoptate conform lit. k), l), m) și administratorul poate mandata o
persoană din cadrul Societății pentru a reprezenta Societatea în vederea negocierii și încheierii actelor juridice
menționate. Mandatul va fi acordat prin decizie scrisă a administratorului și va cuprinde mențiunile referitoare la
întinderea acestuia pentru fiecare operațiune întreprinsă.
16.3 În cazul numirii mai multor administratori, aceștia vor fi întotdeauna în număr impar și vor putea delega
puterile și atribuțiile ce le revin în cadrul Societății între ei, prin vot al majorității lor, în limitele Actului Constitutiv.
CAPITOLUL VI
Gestiunea Societății
ART. 17. GESTIUNEA SOCIETATII
17.1. Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către auditori financiari, în condițiile prevăzute de lege.
17.2. Auditorul financiar va verifica dacă situațiile financiare sunt întocmite legal și în conformitate cu registrele
Societății, dacă registrele sunt ținute cu respectarea prevederilor legale și dacă evaluarea patrimoniului a fost făcută
în conformitate cu regulile privind întocmirea bilanțului contabil. Auditorul financiar va prezenta adunării generale
un raport detaliat cu privire la aspectele enumerate anterior, precum și cu privire la propunerile privind situațiile
financiare și repartizarea profitului.
17.3. Adunarea Generală nu poate aproba situațiile financiare decât dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorului
financiar.
17.4. Auditorul financiar va fi ales sau revocat de către Administratorii Societății.
17.5 Auditorul financiar ales la data constituirii Societății este FISCONTA S.R.L., cu sediul în str. Cpt. Traian
Ionescu nr. 2, loc. Focsani, jud. Vrancea, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J39/1105/2007, având CIF:
RO22985166, societate autorizată de către Camera Auditorilor Financiari din România cu autorizația nr. 797,
administrator: Mirea Rodica Elena Georgeta; auditor desemnat: Bodoc Crenguta; nr. carnet: 2529.
ART. 18. EXERCIȚIUL FINANCIAR.
18.1. Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția
primului exercițiu, care începe la data constituirii legale a societății și se termină la data de 31 decembrie a aceluiași
an.
18.2. O copie de pe situația financiară anuală însoțită de raportul administratorilor, raportul comisiei de
cenzori/auditorului, precum și de procesul verbal al Adunării Generale, se va depune de către administrator la
Oficiul Registrului Comerțului, precum și la Ministerul Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute de Legea
contabilității nr. 82/1991, republicată.
ART. 19. SITUAȚIA FINANCIARĂ ANUALĂ.
19.1. Societatea va ține evidența contabilă în RON, în conformitate cu reglementările financiare și va întocmi anual
bilanțul și contul de profit și pierderi, în conformitate cu legislația în vigoare.
ART. 20. PROFITURILE SI PIERDERILE.
20.1 Dividendele Societății vor fi stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor și distribuite acționarilor în
conformitate cu prevederile legii pieței de capital.
20.2. Data la care va avea loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă.
Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 60 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.
20.3 Odată cu fixarea dividendelor, adunarea generală a acționarilor va stabili și termenul în care acestea se vor plăti
acționarilor.
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20.4. În cazul în care adunarea generală a acționarilor nu stabilește data plății dividendelor, acestea se plătesc în
termen de 120 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV‐a, dată de la împlinirea căreia societatea este de drept în întârziere.
ART. 21. REGISTRELE SOCIETĂȚII
21.1. Societatea va ține registrele prevăzute de lege.
CAPITOLUL VII
Modificarea formei juridice, retragerea și excluderea acționarilor,
dizolvarea şi lichidarea Societății
ART. 22. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂȚII.
22.1. Modificarea formei juridice a Societății se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale
extraordinare a acţionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.
ART. 23. RETRAGEREA ȘI EXCLUDEREA ACȚIONARILOR.
23.1. Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunarea generală privitoare la schimbarea obiectului
principal de activitate al Societății, sau a formei juridice a Societății, au dreptul de a se retrage din Societate și de a
obține contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, proporțional cu activul social net ce a rezultat după ultimul bilanț
contabil aprobat.

ART. 24. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII.
24.1 Societatea se va putea dizolva în următoarele cazuri:
a) imposibilitatea îndeplinirii obiectului său de activitate;
b) hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor;
c) deschiderea procedurii de lichidare judiciară;
d) reducerea capitalului social cu 50%, dacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor nu hotărăște
reconstituirea acestuia ori limitarea lui la valoarea rămasă;
e) alte situații prevăzute de lege ori de prezentul act constitutiv.
ART. 25. LICHIDAREA SOCIETĂȚII.
25.1. În caz de dizolvare a Societății, adunarea generală a acţionarilor ori, după caz, instanța de judecată va decide
lichidarea acesteia.
25.2. Lichidarea Societății şi repartizarea activului social se vor realiza în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
CAPITOLUL VIII
Fuziunea și divizarea Societății
ART. 26. FUZIUNEA SAU DIVIZAREA.
26.1. Fuziunea sau divizarea se hotărăște de Adunarea Generală în condițiile stabilite pentru modificarea actului
constitutiv al Societății.
26.2. În baza hotărârii adunării generale a actionarilor, administratorul va întocmi un proiect de fuziune, respectiv un
proiect de divizare, potrivit prevederilor legale.
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CAPITOLUL IX
Litigii
ART. 27. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
27.1. Toate litigiile născute în legătură cu interpretarea şi executarea prevederilor prezentului act constitutiv, în
măsura în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, se vor soluționa de către instanțele judecătorești competente.
27.2. Litigiile de orice fel apărute între societate şi persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor
judecătorești de drept comun. Pârțile pot alege şi calea arbitrală.
CAPITOLUL X
Dispoziții finale
Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare, referitoare la
societăți.
Cheltuielile de constituire ale societatii vor fi contabilizate cu titlu de cheltuieli de constituire prin bugetul
de venituri si cheltuieli aferent primului an de activitate.
Prezentul act constitutiv a fost semnat astăzi, 9 mai 2016, în 5 exemplare originale, câte unul pentru fiecare
acționar și 1 exemplar pentru a fi înregistrat la Registrul Comerțului.
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