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Administratorul Special al SC HIDROJET SA – •n Reorganizare Judiciara
Pentru A.G.E.A convocată •n data de 25.05.2015
RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SPECIAL
ƒNTOCMIT ƒN VEDEREA APLICĂRII LEGII NR.151/2014
1.

Scopul Legii nr.151/2014 şi obligaţiile legale ale societăţii

SC Hidrojet SA este o societate listata pe piata Rasdaq sub simbolul de tranzactionare HIJA –
pentru acţiunile emise.
La data de 24.10.2014 a intrat in vigoare Legea nr.151/2014, privind clarificarea statutului juridic al
acţiunilor care se tranzacţioneaza pe piaţa Rasdaq sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate, care
reglementează procedura legala de urmat pentru acţiunile emitentului tranzacţionate pe piaţa Rasdaq.
Potrivit acestei legi, piaţa Rasdaq se va desfiinţa de drept la 12 luni de la data intrării ƒn
vigoare a Legii 151/2014, respectiv la data de 24.10.2015.
ƒn aplicarea legii mentionate, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a emis Regulamentul
nr.17/2014, care clarifică anumite prevederi ale Legii nr.151/2014.
La articolul 2 din lege se stabileşte •n sarcina Consiliului de Administraţie/Directoratului Societăţii
următoarele obligaţii:
a) Să convoace şi să efectueze demersurile necesare pentru desfăşurarea Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor, av‡nd pe ordinea de zi dezbaterea de către acţionari a situaţiei
create de lipsa cadrului legal de funcţionare a pieţei Rasdaq, precum şi a adoptării unei decizii
privind efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare •n vederea admiterii la
tranzacţionare a actiunilor emise de societate pe o piaţă reglementată, respectiv pe piaţa
gestionata de B.V.B. sau a tranzacţionarii acestora •n cadrul unui sistem alternativ de
tranzactionare, A.T.S. in baza prevederilor Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital şi a
reglementărilor emise de A.S.F.
b) Să •ntocmească şi să pună la dispoziţia acţionarilor •n condiţiile prevăzute de art.1172 din Legea
nr.31/1990 republicata, cu modificările si completările ulterioare, un raport referitor la cadrul
juridic aplicabil tranzacţionarii acţiunilor societăţii pe o piaţă reglementată, respectiv
tranzacţionarea acestora •n cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, cu prezentarea
pieţelor reglementate şi a sistemelor alternative de tranzacţionare pe care pot fi tranzacţionate
acţiunile societăţii.
c) ƒn situatia in care A.G.E.A. convocată pentru aplicarea prevederilor legale mai sus menţionate,
hotărăşte ca societatea să nu faca demersurile legale necesare tranzactionarii actiunilor emise
de societate pe o piata reglementata, sau pe un sistem alternativ de tranzactionare, actţonarii
au dreptul de a se retrage din societate in conditiile art.134 din legea 31/1990 republicata
cu modificarile si completarile ulterioare. Plata actiunilor se va face de catre societate la
pretul stabilit de catre evaluatorul independent autorizat, cu respectarea prevederilor
legale mai sus precizate.
Cadrul juridic aplicabil pietelor reglementate si unui sistem alternativ de tranzactionare a actiunilor il
reprezinta Legea nr.297/2004 privind piata de capital, si Regulamentele CNVM/ASF de aplicare a
acestei legi nr.13/2004 ,1/2006, 2/2006, modificate si completate ulterior, precum si Legea nr.31/1990
republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare pe care pot fi
tranzacţionate acţiunile societăţii
In piata de capital se disting doua segmente de piata autorizate de catre A.S.F.pe care se
tranzactioneaza actiunile:
a) Pietele reglementate, care sunt administrate de operatori de piata(B.V.B.)
b) Sisteme alternative/multilaterale de tranzactionare care sunt administrate de operatori de piata sau
de operatori de sistem (intermediari societati de servicii de investitii financiare sau institutii de
credit).
Potrivit definitiei legale furnizata de Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si
completarile ulterioare, piata reglementata este un sistem pentru tranzactionarea instrumentelor
financiare mai sus mentionate care:
- functioneaza regulat;
- este caracterizata de faptul ca reglementarile emise se supun aprobarii A.S.F. definesc conditiile
de functionare, de acces pe piata, conditiile de admitere la tranzactionarea a unui instrument
financiar(actiuni);
- respecta cerintele de raportare si transparenta in vederea asigurarii protectiei investitorilor stabilite
de prezenta lege si reglementarile emise de A.S.F.
Sistemul alternativ de tranzactionare-ATS, este un sistem care pune in prezenta mai multe
parti care cumpara si vand instrumente financiare, intr-un mod care conduce la incheierea de
contracte.
Valorile mobiliare care nu indeplinesc cerintele de admitere la tranzactionare pe o piata
reglementata pot fi tranzactionate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare. Regulile de
functionare a sistemului alternativ supuse aprobarii A.S.F. de catre operatorii de sistem, cuprind :
- procedurile de tranzactionare;
- procedurile referitoare la informatiile puse la dispozitia participantilor si publicului, inainte si dupa
tranzactionare;
- tipul si numarul participantilor, precum si conditiile de acces la sistemul alternativ de
tranzactionare;
- instumentele financiare tranzactionate;
Sistemul alternativ de tranzactionare trebuie sa fie astfel structurat incat sa asigure derularea
ordonata si corecta a opertiunilor, iar intermediarilor acces nediscriminatoriu la acest sistem de
tranzactionare, si un tratament egal participantilor.
3. Dreptul acţionarilor de a se retrage din societate
In situatia in care AGEA nu aproba tranzactionarea actiunilor pe una din pietele prezentate,
actionarii au dreptul de a se retrage din societate, si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre
societate.
Legea 151/2014 acordă acţionarilor dreptul de retragere din societate, •n condiţiile art.134 din
Legea 31/1990 şi Regulamentului ASF 17/2014, termenul •n care aceştia •şi pot exercita dreptul de
retragere este de 90 zile de la publicarea hotăr‡rii •n Monitorul Oficial partea IV-a.
Cazurile •n care acţionarii se pot retrage din societate sunt următoarele:
a) Dacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor hotărăşte ca societatea să nu facă
demersurile legale necesare •n vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de
societate pe o piaţă reglementată, sau a tranzacţionării acestora •n cadrul unui ATS, •n condiţiile
art.2 alin (3) din Legea 151/2014. Publicitatea hotăr‡rii adoptată cu acţionarii societăţii se
realizează prin Monitorul Oficial al Rom‡niei, partea IV-a, pe pagina web a ASF, pe pagina web
a Bursei de Valori Bucureşti, •ntr-un cotidian de largă răsp‡ndire la nivel naţional şi pe pagina
web a societăţii Hidrojet.
b) Dacă Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor nu se desfăşoară din cauza ne•ndeplinirii
condiţiilor legale de cvorum.
c) Dacă Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor nu adoptă nici o hotăr‡re prin
ne•ndeplinirea condiţiilor legale de majoritate.
d) Dacă Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor nu se desfăşoară •n termenul de 120 de
zile prevăzut de Legea 151/2014, respectiv p‡nă la data de 25.02.2014 din alte motive dec‡t
cele de la litera b şi c, termenul de retragere al acţionarilor este de 90 de zile de la această dată.

e) Dacă ASF nu admite tranzacţionarea acţiunilor pe piaţa reglementată/ATS-ul desemnat de
Adunarea Generală a Acţionarilor, •n termen de 90 de zile de la data publicării respectivei decizii
a ASF.
ƒn aceste cazuri acţionarii de la data de identificare stabilită potrivit art.5 din Regulamentul ASF
nr.17/2014, au dreptul să se retragă din societate, pe baza unei declaraţii scrise de retragere, şi să
solicite cumpărarea acţiunilor de către societate.
P‡nă la data prezentului raport au fost •nregistrate la sediul SC HIDROJET SA Breaza, patru cereri
de retragere din partea acţionarilor.
Faţă de această situaţie, s-a procedat la •ndeplinirea prevederilor Regulamentului ASF nr.17/2014
şi anume:
a) Stabilirea datei de identificare a acţionarilor, ca fiind a cincea zi lucrătoare ulterioară •ncheierii
termenului stabilit la art.2 alin (1) din Legea 151/2014 şi solicitarea către Depozitarul Central a
Registrului Consolidat al acţionarilor la data de 27.02.2015.
b) Solicitarea adresată Depozitarului Central de efectuare a demersurilor pentru blocarea acţiunilor
pentru acţionarii care au depus cereri de retragere.
c) ƒntocmirea de către societate a Raportului Curent privind •nregistrarea primei cereri de retragere
şi transmiterea acestuia către ASF şi BVB.
d) Efectuarea demersurilor către Oficiul Registrului Comerţului, pentru numirea unui expert
autorizat independent pentru stabilirea contravalorii unei acţiuni conform Regulamentului ASF
nr.17/2014.
e) Societatea va •ntocmi raportările curente prevăzute de Regulamentul ASF 17/2014 privind
iniţierea demersurilor pentru desemnarea expertului independent şi numirea acestuia de către
ORC Prahova.
f) Expertul autorizat independent desemnat de ORC Prahova, va finaliza Raportul privind preţul
acţiunilor •n termen de 30 zile lucrătoare de la desemnare.
Preţul va fi calculat ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puţin două metode de evaluare
recunoscute de legislaţia •n vigoare la data evaluării. Costurile de evaluare vor fi suportate de către
societate.
g) Societatea va face un raport curent referitor la preţul stabilit pe acţiune prin raportul •ntocmit de
evaluator, preciz‡nd modalităţile prin care acţionarii pot consulta raportul (•n 24 de ore de la
•nregistrarea raportului la SC HIDROJET SA).
h) Acţionarii care au depus cereri de retragere din societate anterior efectuării de către societate a
raportului curent prevăzut la lit.g au dreptul de a-şi retrage cererile •n termen de 10 zile
lucrătoare de la data acestui raport.
i) Societatea va preciza prin raportul curent •ncheierea termenului de depunere a cererilor de
retragere din societate, care va cuprinde şi menţiuni privind numărul acţionarilor şi numărul
acţiunilor pentru care s-a exercitat dreptul de retragere din societate.
j) Contravaloarea acţiunilor răscumpărate se va achita •n termen de 30 zile lucrătoare care curg
de la data stabilită potrivit art.7 alin(1) din Regulamentul ASF 17/2014.
Plata preţului se poate face numai •n baza confirmării primite de la Depozitarul Central cu privire
la blocarea acţiunilor.
Ţin‡nd cont de situaţia economico-financiară a SC HIDROJET SA, aflată •n procedură de
insolvenţă, faza reorganizare judiciară, care •nregistrează datorii către creditori şi pierderi
financiare, fiind realizată chiar o procedură de dare •n plată a unor active (hale industriale cu terenul
aferent) pentru stingerea unor datorii către Bugetul Consolidat al Statului, Administratorul Special
propune AGEA neefectuarea demersurilor pentru •nregistrarea acţiunilor societăţii pe o piaţă
reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacţionare.
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