
 
 
 

Anuntul privind retragerea actionarilor S.C. Grupul IATSA S.A. Pitesti in conformitate cu art. 206 din Legea nr. 297/2004 
privind piata de capital 

 
1. Identificarea emitentului 
Numele societaţii comerciale: S.C. GRUPUL IATSA S.A. Pitesti 
Sediul social: Sos. Bucuresti-Pitesti, km. 110, Pitesti, jud. Arges  
Numarul de ordine in Registrul Comerţului: J3/48/1991 
Cod Unic de Inregistrare: 198820 
Capitalul social: 16.910.237,50 lei 
Numar total de acţiuni: 6.764.095 
Valoarea nominala a acţiunii: 2,50 lei/acţiune 
Structura acţionariatului: 

Denumire Nr acţiuni Procent(%) 
Postelnicu Tiberiu Bica 6.438.306 95,18355% 
Alti actionari 325.789 4,81645% 
TOTAL 6.764.095 100% 

2. Identificarea actionarului majoritar 
 Act ionaru l  major i tar  este  domnul  Postelnicu Tiberiu Bica, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. 
Bucuresti, strada Dr. Petre Herescu nr. 12, sector 5, posesor al CI seria DP nr. 107445. 
3. Pretul care urmeaza a fi platit actionarilor 

Pretul platit de catre actionarul majoritar va fi de 4,25 RON (patruleisi25bani) pe actiune si a fost determinat in 
conformitate cu art. 206 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. 

Conform art. 206 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital: 
„(1) Urmare a derulării unei oferte publice de cumpărare adresată tuturor acţionarilor şi pentru toate deţinerile acestora, 
ofertantul are dreptul să solicite acţionarilor care nu au subscris în cadrul ofertei să-i vândă respectivele acţiuni, la un 
preţ echitabil, dacă acesta se află în una din următoarele situaţii: 
a) deţine acţiuni reprezentând mai mult de 95% din capitalul social; 
b) a achiziţionat, în cadrul ofertei publice de cumpărare adresată tuturor acţionarilor şi pentru toate deţinerile acestora, 
acţiuni reprezentând mai mult de 90% din cele vizate în cadrul ofertei. 
(2) În situaţia în care societatea a emis mai multe clase de acţiuni, prevederile alin.(1) se vor aplica separat pentru 
fiecare clasă. 
(3) Preţul oferit în cadrul unei oferte publice de preluare obligatorii, precum şi în cadrul unei oferte publice de preluare 
voluntare, în care ofertantul a achiziţionat prin subscrierile din cadrul ofertei, acţiuni reprezentând mai mult de 90% din 
acţiunile vizate, se consideră a fi un preţ echitabil. 
(4) În situaţia menţionată la alin.(3), prezumţia referitoare la preţul echitabil se aplică numai în situaţia în care ofertantul 
îşi exercită dreptul precizat la alin.(1), în termen de 3 luni de la data finalizării respectivei oferte. În caz contrar, preţul va 
fi determinat de un expert independent, în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare. 
(5) Preţul determinat de un expert independent se aduce la cunoştinţa publicului prin intermediul pieţei pe care se 
tranzacţionează, prin publicare în Buletinul C.N.V.M., pe website-ul C.N.V.M. şi în 2 ziare financiare de circulaţie 
naţională, în termen de 5 zile de la întocmirea raportului.” 
4. Informatii privind identitatea evaluatorului independent si metoda utilizata de acesta in fundamentarea pretului 

Evaluatorul independent al societatii emitente este S.C. “CMF CONSULTING” SA Bucuresti, societate pe 
actiuni inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub numarul J40/31542/1992, avand CUI3023351 cu sediul 
in Bucuresti, str. Unitatii nr. 91, bl. B7, sc. A, ap. 4, sector 3, telefon 021.3263187, fax 021.3217857. 

Pentru evaluarea emitentului, respectand Standardele Internationale de Evaluare au fost utilizate urmatoarele 
abordari: 

• Abordarea pe baza de active, utilizand metoda activului net corectat  
• Abordarea pe baza de active, utilizand metoda activului net contabil  
• Abordarea prin comparatie 

Evaluatorul propune ca valoare a S.C. Grupul IATSA SA Pitesti, valoarea estimata in abordarea bazata pe 
comparatie si anume 28.476.840 lei, respectiv 4,21 lei/actiune.  
5. Perioada si locul unde vor putea fi depuse actiunile 

Actionarii existenti sunt obligati sa vanda actiunile detinute catre actionarul care isi exercita dreptul precizat la 
art. 206 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si pot comunica Intermediarului modalitatea aleasa pentru 
realizarea platii actiunilor pe care le detin, respectiv prin mandat postal cu confirmare de primire sau transfer bancar, in 
termen de maxim 12 zile lucratoare de la data publicarii prezentului anunt, respectiv pana la data de 27 februarie 2007. 



Comunicarea modalitatii de plata se face prin scrisoare recomandata la adresa Intermediarului, prin fax la 
numarul 021.3104362 sau prin e-mail la adresa office@equity.ro. 

In cazul in care o asemenea comunicare nu este facuta catre Intermediar, acesta efectueaza plata actiunilor 
prin mandat postal cu confirmare de primire la adresa actionarului mentionata in structura consolidata a actionariatului 
emitentului. 

Actionarii vor putea consulta gratuit prezentul anunt de retragere la sediul SSIF Equity Invest, la sediul BVB, pe 
website-ul CNVM si in buletinul CNVM. 
6. Modalitatile si termenul de plata a actiunilor 

Plata se efectueaza de Intermediar in termen de maxim 5(cinci) zile lucratoare de la exprimarea termenului de 
12 zile lucratoare prevazut la art. 5, respectiv cel tarziu pana in data de 27 februarie 2007, in modalitatea aleasa de 
actionari. In cazul actionarilor care nu au comunicat Intermediarului modalitatea aleasa pentru realizarea platii, plata se 
va face prin mandat postal cu confirmare de primire. 

Conform Instructiunilor CNVM nr. 12/2005 privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de 
capital, modificata si completata prin Instructiunea CNVM nr. 7/2006, in situatia transferurilor de proprietate asupra 
valorilor mobiliare efectuate in conformitate cu reglementarile CNVM privind transferurile directe, pretul de vanzare este 
pretul inscris in actul translativ de proprietate. Obligatia calcularii si virarii impozitului revine persoanei care realizeaza 
venitul impozabil. 
7. Denumirea intermediarului prin care se realizeaza retragerea actionarilor 

Intermediarul prin care se realizeaza retragerea actionarilor este SSIF Equity Invest SA, cu sediul in Bucuresti, 
str. Frumoasa nr. 52, ap.1, sector 1, telefon 021.3117930, fax 021.3104362, inregistrata la ORC Bucuresti sub nr. 
J40/3472/1998, CUI10447872, autorizata de CNVM prin decizia D3077/09.09.2003. 
8. Informatii privind contul ce va fi deschis de actionarul majoritar in favoarea actionarilor care nu vor incasa 
contravaloarea actiunilor 

In situatia in care sumele platite actionarilor sunt returnate Intermediarului, acesta le va depune intr-un cont 
deschis de Ofertant, la o banca autorizata de BNR, in favoarea actionarilor care nu au incasat contravaloarea actiunilor. 
Actionarii interesati pot afla informatii privind contul ce va fi deschis de catre actionarul majoritar in favoarea actionarilor 
care nu au incasat contravaloarea actiunilor, de la Intermediar sau de la Ofertant. Sumele depuse vor fi eliberate 
actionarilor indreptatiti, de catre banca, pe baza actelor de identitate ale actionarilor vanzatori. 

 
Viza de aprobare aplicata pe prospectul de oferta publica, sau dupa caz, pe documentul de oferta publica nu 

are valoare de garanţie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a CNVM cu privire la oportunitatea, avantajele sau 
dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacţiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice 
obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea prospectului/documentului de oferta in 
privinţa exigenţelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia. 

 
OFERTANT INTERMEDIAR 

Postelnicu Tiberiu Bica S.C. EQUITY INVEST S.A. 
 Director General Adjunct 
 Gabriel Gheorghe 

 


