
ANUNT PRIVIND RETRAGEREA ACŢIONARILOR S.C. SERVlCn TEHNICE  
COMUNALE S.A. SOVATA iN CONFORMITATE CU ART. 206 DIN LEGEA 297/2004  

1.  Identificarea emitentului 

S.C. Servicii Tehnice Comunale S.A. Sovata este persoană juridică română, înregistrată la ORC  
Mureş, sub nr. J26/509/1995, CUI 1245246, cu sediul social În Sovata, str. Praidului nr.IORB  
jud. Mureş având un capital social de 90.000 lei. împărţit În 36.000 acţiuni nominative c~  
valoarea nominală de 2,5 lei fiecare.  
Obiectul principal de activitate al emitentului îl reprezintă "Captarea, tratarea şi distribuţia apei _  
Cod CAEN 3600"  

Structura actionariatuluise prezintă astfel: 
GheorghiţăNicolae, persoană ftzică română, detine 34.812 acţiuni (96,70%), 
Alţi acţionari persoane fizice care detin 1.188 acţiuni (3,30%). 

Emitentul este listat la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), Piaţa RASDAQ. Categoria IIl-R, Piaţa . 
principală XMBS, având simbolul SESO, actiunile fiind dematerializate; registrul I.Icţionarilor 
este administrat de către Depozitarul Central. 

2.  Date despre acţionarul majoritar 

Gheorghi{A Nicolae este persoană fizică română, cu domiciliul În Tg. Mureş, Bld. Pandurilor, nr. 
8, ap. 14, jud. Mureş, legitimat prin CI, seria MS, nr. 360937, eliberat de SPCLEP Tg. Mureş la 
data de 22.03.2006. 

3.  Preţul care urmează a fi plătit ac~onarilor 

Preţul care urmează a fi plătit actionarilor a fost stabilit în confonnitate cu prevederile art. 74,  
alin. (4) din Regulamentul CNVM nr.112006 modificat şi completat prin Regulamentul CNVM  
31/2006. Astfel, preţul oferit În cazul unei oferte publice de preluare obligatorii se consideră a fi  
un preţ echitabil. . .  
Preţul oferit este de 2..3 lei/~;~ . _',  

4.  Informaţii privind ide~titatea evaluatorului independent şi metoda utiliza~~ ' ~~~~Uî"~~ \ 
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Prelul oferit În cadrul ofertei publice de preluare obligatorii a S.c. Servicii Teh~~ Comuna.I~: :/ 
Sovata S.A. a fost stabilit În urma raportului de evaluare Întocmit de evaluatoru'k.~ep.ţc~~5li't/ 
înregistrat la C.N.V.M. având nr. registru PFR16EVPF/080001, OLARU ION, ZărneştÎ;·str . 

Molidului nr. 7. jud. Braşov. 
in stabilirea pretului, evaluatorul, a folosit metoda activului net contabil corectat şi metoda 
abordării prin venit - metoda fluxurilor financiare actualizate. 

5.  PerÎoada şi locul unde vor putca ti depuse acţiunile 

Acţionari; existenti sunt obligaţi să vândă actiunile deţinute către acţionarul majoritar care îşi 

exercită dreptUl precizat la art. 206 din Legea 297/2004 privind piata de capital şi pot comunica 
intermediarului modalitatea aleasă pentru realizarea plăţii acţiunilor ce le deţin (mandate poştale 
cu confirmare de primire sau transfer bancar), În termen de maxim 12 zile lucrătoare de la data 
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publicărif p~ezen~ului i,\nunţ. Anunţul este adus la cunoştinta publicului prin intermediul site-ului 
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operatoruluI de piaţă Bursa de Valori Bucureşti. În buletinul CNVM şi În două ziare financiare de 
circulaţienalională. 

Comunicarea modalitlltii de plată de către acţionari se face fie prin depunerea unei cereri scrise la 
sediul. intermediaru~ui S.c. Goldring S.A: Tg~ Mureş, str. Tudor Vladimirescu 56A, jud. Mureş, 
fie prin fax. transmlS la nr. 0265n69.195, până cel târziu in ultima zi a termenului de 12 zile 
lucrătoare de la data publicllrii anuntului, la ora 16:00. Gererea de plată va fi Însorită de o copie 
după actul de identitate. şi în cazul În care s-a optlltpentru plata prin transtcr bancar, şi o copie 
după extmsul de c.ont bancar semnat şi ştampilat de bancaemitentă. 

6. Modalităţile şi termenul de plată al acţiunilor 

Plata acţilJllllor către flcticmarii ex;sterlţi se va face prin modalitatea comunirată de acţionar. In 
cazul in care o asemene<! comunicare nu este făcută d\tre intermediar, acesta efectuenză plata 
acţiunilor prinml!hdat poştal eu confirmare d\~ primire la adresa acţionarullJi mentionatâ În 
structura consolidată a acţionariatului emitentului. COsturile aferente plăţilor efectuate vor fi 
suportate de către aCţionarul majoriţaÎ'. Acţionarul majoritar şi intermedîarul hu răspund pentru 
impozitiJl aterenl o;lştiguJui de capital. ' 

Transmiterea mandatelor poştalecţlcollfirmare de primire, respectiv transferul bancar. se va face 
de către intennediar în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de 12 zile de la data 
publicării preientului anunţ. 

fo situaţia T.n care sumele platile acţionarHor sunt returnate intermediarului, acesta le depune Într
un COltt ,geschis de dl. Gheoghiţă Nicolae rn favoarea acţionarilor care nu au Încasat 
contraval05rea acI iUlli lor. 

7. DCj1L1mirea intermcdiarului prin care se realizează retragerea actionarilor ' 

[ntermed~~~;~ca~e ' relllize~ pr~dura de ret~g:Te ii 4cţionarilor se Servicii Te~nice Comu~lIle 
SA Sovam. , !=~ SC Goldnng SA SSlF,c\I Seqllll In Tg. Mureş, str. Tudor Vladlm~rescu 56A, Jud. 
Mureş" td/(g~0265/269.195, CUI 10679295. J26/440/t998 . 
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8. '. lnformaţii privind contul ce vaD deschis de ac~onarlll mlţjoritarÎn favoa.13(~~i~l\hci,[,or 
care nu vor Încasa contravaloarea acţiunilor {t <': •. 
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În situaţia În care sumele pHU!te acţionar~lorsun~ returnate inte~edia,:"lui, a~ \ le va ?epu , ~, : 
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într-un '. cont deschis. de actIOnarul majoritar In favoarea acţlonanlor câre ~~~ , ~~ > I . ~~~~ 
contravaloarea acţiumlor _ ' .,,=;;;:..:.~,,., 

Acţionari; interesa~i pot afla informatii privind contul ceva ti deschis de acţionarul majoritar În 
favoareaacţioojU'ilor care nu au 1ncaSat contravaloarea actiunilor, de la intennediar, acţionarul 

majoritar sali emitent. '. . 
Sumele depuse vor fi eliberate actionarilor Îndreptlţiţi, de către bancă pe baza, ul'mfltoarelor 
documete: aet de identitate (ClIB.! pentru acţionarii persoane fiziCe române sali paşaport pentru 
persoanele fizice străine). În cazul În Cllre acţionarul ÎmputernÎceşte altă persoană pentru 
Încasilrea sumelor ClIvel-,lte, este ne(;esară procuranotarială prin care acţionar'.!] a acordat 
manJate speciale de rcrrc7.entare 'irriputernicitului (În original), precum şi de o copie ;\ actului de 

identitate al Împuternicitului. 
Dovada realizării plălilor cfltre aC\ionariiîndreptăţiţi şi a constituirii contului deschis de 
acţionarul majoritar în favoarea acţionari/or care nu vor încasa contravaloarea acţiunilor este 
transmisă Depozitarului Central În veder~ efeCtuării transferului de proprietate asupra acţiunilor 
plătite, către acţionarul care îşi exercită dreptul precizat la art. 206 din Legea 297/2004 În tennen 
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de maximum trei zile lucrătoare de la expirarea tenncnului pentru efectuarea plăţiloL Transferul 
dreptului de proprietate este efoctuat În maximum patru zile lucrătoare de la primirea 
documentelor menţionate mai sus, de catre Depozitarul Central. 
În confonnitate cu prevederile Deciziei CNVM nr, 561/2009, dobânda aferentă sumelor depuse 
În contul deschis de actionarul majoritar În favoarea actionarilor care nu au Încasat 
contravaloarea actiunilor revine acţionari lor În favoarea cărora a fost deschis contul iar costurile 
reprezentând comisioane bancare precum şi alte costuri aferente administrării contului vor fi 
suportate de către acţionarul majoritar, Gheorghiţă Nicolae. 

VIZA DE APROBARE APLICATĂ I\NUNTULUI PRIVIND RETRAGEREA ACŢIONARI LOR ÎN 
CONFORMITATEA cu ART. 206 DIN LEGEA 291/2004 NU ARE VALOARE DE GARANŢIE ŞI NICI NU 
REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE CNVM CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, 
AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROfiTUL ORI RISCURILE PE CARELE·AR PUTEA PREZENTA 
TRANZACŢIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA ANUNŢULUI DE RETRAGERE OBIECT AL DECIZIEI 
DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIfICĂ NUMAI REGULARITATEA ANUNŢULUI DE 
RETRAGERE ÎN PRIVINŢA EXIGENŢELOR LEGII ŞI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA 
ACESTEIA. 

Actionar majoritar 
GheorghitA Nicolae 

IL  
lntennediar 

,.se Goldring SA ., 
Zahan Virgil Adrian 

DireCtor general 
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