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Anunţ privind retragerea acţionarilor societătii  

S.C. TRANSPORT AUTO MARFĂ S.A. Timiş~ara  

În conformitate cu art. 206 din Legea nr. 297/2004  

Viza de aprobare aplicată pe a nunţul privind retragerea actionarilor societăţii S.C. 
TRANSPORT AUTO MARFĂ S.A. Timişoara În conformitate cu art. 206 din Legea nr. 
297/2004 nu are valoare de garanţie ŞI nici nu re p rezintă o altă formă de apreciere a 
Comisiei Naţiona l e a Valorilor Mobiliare cu privire la oportunitatea, avantajele sau 
dezavantajele, profitul ori riscuri le pe care le -ar putea prezenta tranzacţiile de Încheiat prin 
acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică 

numai regularitatea documentului de ofertă În privinţa exigenţelor legii şi ale normelor 
adoptate În aplicarea acesteia. 
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SE RVI CII D E INVE STITII FINANCIARE 

1. IDENTIFICAREA EMITENTULUI 

Numele societăţii comerciale: S.C. Transport Auto Marfă S.A. Timişoara 
Sediul social: Timişoara , Str. Chimiştilor nr. 2, Jud. Timiş 
Telefon: 0256-222 106 Fax: 0256-222 114 
Numărul de Înregistrare În Registrul Comertului : J35/32/1991 
Cod Unic de Înregistrare : R01835115 . 
Capitalul social : 848.337,5 lei 
Număr total de acţiuni: 339.335 
Valoarea nominala a actiunii: 2,5 lei/actiune . . 
Structura actionariatului la data de 19 10 2011 · 
ACTIONAR NR. ACTIUNI PROCENT(%) 
S.C. KARIMBA S.R.L. Bucureşti 272.372 80,2664 
Alti actionari persoane fizice 65.169 19,2049 
Alti actionari persoane juridice 1.794 0,5287 
TOTAL 339.335 100,00000 

Obiect de activitate: "Închirierea şi subÎnchirierea bunurilor imobiliare proprii sau Închiriate". 
Cod CAEN: 6820. 

2. IDENTIFICAREA ACŢIONARULUI MAJORITAR 

Acţionarul majoritar este S.C. KARIMBA S.R.L., persoană juridică română,cu sediul 
În Bucureşti, Str. Nicolae Dobrin nr. 20, sector 5, având C.U.I. RO 11472424, Înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu nr. J40/1171/1999, 
reprezentată prin Administrator LAPIOTIS PANAGIOTIS. 
Acţionarul majoritar acţioneză În mod concertat Împreună cu : 

VRACHAS THEODOROS, având dublă cetăţenie, canadiană şi greacă, cu domiciliul 
În Canada, Ontario, 48 Subrisco av. Richmond Hill, deţinător al unui număr de 31.112 
acţiuni, reprezentând 9,1685% din capitalul social al S.C. Transport Auto Marfă S.A. 
Timişoara. 

LAPIOTIS PANAGIOTIS, având dublă cetăţenie, canadiană şi greacă, deţinător al unui 
număr de 25.499 acţiuni , reprezentând 7,5144% din capitalul social al S.C. Transport Auto 
Marfă S.A. Timişoara. 
Astfel , numărul total de acţiuni controlate de S.C. Karimba S.R.L. Împreună cu persoanele 
cu care acţionează În mod concertat este de 328.983 acţiuni , reprezentând 96,949% din 
capitalul social al S.C. Transport Auto Marfă S.A. Timişoara. 
S.C. KARIMBA S.R.L. a derulat În perioada 13.07.2011 - 02.08.2011 o ofertă publică de 
cumpărare adresată tuturor acţionarilor şi pentru toate deţinerile acestora, în urma căreia a 
achiziţionat 279 acţiuni , ajungând să deţină la data de 19.10.2011 un număr de 272.372 
acţiuni, reprezentând 80,2664% din capitalul social al S.C. Transport Auto Marfă S.A. 
Timişoara. 

3. PREŢUL CARE URMEAZĂ A FI PLĂTIT ACŢIONARI LOR 

Preţul care urmează a fi plătit acţionari lor a fost stabilit În conformitate cu prevederile art. 74 
alin. (5) din Regulamentul C.N.v.M. nr. 1/2006, modificat şi completat prin Regulamentul 
C.N.v.M. nr. 31/2006. 
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Preţul  plătit de către acţionarul majoritar va fi de _----'--1:}-'-'-, ,,-f _:J___ lei/acţiune. 

4. INFORMAŢ11 PRIVIND IDENTITATEA EVALUATORULUI INDEPENDENT ŞI 
METODA UTILIZATA PENTRU STABILIREA PREŢULUI: 

S.C. ALFA CHIM CONSUL TING S.R.L. este o societate de consultantă În domeniul 
econo~ic, evaluarea Întreprinderilor şi activelor, evaluare pentru lichidare, pe'ntru obţinerea 
de credite bancare, studii de fezabilitate, privatizare societăţi comerciale, planuri de afaceri, 
organizată ca persoană juridică română cu capital integral privat, având sediul social situat 
În Timişoara, Str. Patriarh Miron Cristea nr. 1, Judeţul Timiş. 

S.C. ALFA CHIM CONSUL TING S.R.L. Timişoara este membru asociat al Asociatiei 
Naţionale a Evaluatorilor din România (AN EVAR) , membru al Camerei de Comerţ, Indust'rie 
şi Agricultură Timişoara şi membru CECCAR, Înregistrat În lista evaluatorilor agreaţi de 
C.NV.M. 
S.C. ALFA CHIM CONSULTING S.R.L. a folosit două metode de evaluare a valorii actiunilor 
emise de S.C. TRANSPORT AUTO MARFĂ S.A. Timişoara şi anume: ' 
Metoda patrimonială (metoda activului net contabil corectat) . Preţul determinat: 23,39 
lei/acţiune; 

Metoda de evaluare prin venituri (metoda fluxurilor financiare actualizate) . Preţul determinat: 
17,83 lei/acţiune.  

Valoarea de răscumparare a acţiunilor estimată de evaluator, conform reglementarilor  
C.NV.M. şi Standardelor Internaţionale de Evaluare (IVS): .(1. , R, lei/acţiune.  

5. PERIOADA ŞI LOCUL UNDE VOR PUTEA FI DEPUSE ACŢIUNILE 

Acţionarii existenţi sunt obligaţi să vândă acţiunile deţinute către acţionarul care îşi 

exercită dreptul precizat la art. 206 din Legea nr. 297/2004, S.C. KARIMBA S.R.L., şi pot 
comunica intermediarului printr-o cerere simplă semnată, modalitatea aleasă pentru 
realizarea plăţii acţiunilor pe care le deţin, respectiv mandat poştal cu confirmare de primire 
sau transfer bancar, În termen de maxim 12 zile lucrătoare de la data publicării prezentului 

r  anunt, respectiv 2.1 1 L .2 0 11 . Comunicarea către intermediar a modalităţii de plată se 
poat~ face la nr. de fax 0356/803080. În cazul În care o asemenea comunicare nu este 
facută către intermediar, acesta efectuează plata acţiunilor prin mandat poştal cu confirmare 
de primire la adresa acţionarului menţionată În structura consolidată a acţionariatului 

emitentului, furnizată de către S.C. Depozitarul Central S.A. Acţionarii vor putea consulta 
gratuit prezentul Anunţ de retragere al acţionarilor la sediul S.S.I.F. ROMCAPITAL S.A., 
situat În Timişoara, Blv. Mihai Viteazu nr. 30B, judeţul Timiş, pe website-ul Comisiei 
Naţionale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro) şi În Buletinul emis de C.NV.M. Anunţul este 
adus la cunoştinţa publicului şi prin publicarea În două ziare financiare de circulaţie 

natională, În termen de cel mult trei zile lucratoare de la data aprobării de către C.NV.M . 

6. MODALITĂŢILE ŞI TERMENUL DE PLATĂ AL ACŢIUNILOR 

În cazul În care acţionarii nu comunică intermediarului modalitatea aleasă pentru 
realizarea plăţii acţiunilor pe care le deţin, acesta efectuează plata acţiunilor prin mandat 
poştal cu confirmare de primire la adresa acţionarului menţionată În structura consolidată a 
acţionariatului emitentului În termen de maximum cinci zile lucrătoare de la expirarea 
termenului prevăzut la punctul 5, respectiv 2:J 12. 2...0 .11 . 
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Con~~rm prevederil?r legale,. În situaţia transferurilor de proprietate asupra valorilor 
mobiilare efectuate In conformitate cu reglementările C.N.v.M. privind transferurile directe, 
p.r:ţ~.1 .de vâ.nza~e e~te preţul Înscris În actul translativ de proprietate. Obligaţia calculării şi 
Vlrarll ImpozitulUi revine persoanei care realizează venitul impozabiL 

7. DENUMIREA INTERMEDIARULUI PRIN CARE SE REALIZEAZĂ 
RETRAGEREA ACŢIONARI LOR 

Intermediarul prin care se realizează retragerea acţionarilor este S.S.I.F. 
ROMCAPITAL S.A., cu sediul în Timişoara, Blv. Mihai Viteazu nr. 30B, judeţul Timiş, tel. 
0356/803000, fax. 0356/803080, reprezentată legal de Angyal Carmen-Maria. 

8. INFORMAŢII PRIVIND CONTUL CE VA FI DESCHIS DE ACTIONARUL 
MAJORITAR ÎN FAVOAREA ACŢIONARI LOR CARE NU VOR· ÎNCASA 
CONTRAVALOAREA ACŢIUNILOR 

În situaţia în care sumele plătite acţionarilor sunt returnate intermediarului, acesta le 
va depune Într-un cont deschis de acţionarul care exercită dreptul prevăzut la art. 206 din 
Legea nr. 297/2004, respectiv S.C. KARIMBA S.R.L., la o bancă autorizată de Banca 
Naţională a României, În favoarea acţionarilor care nu au Încasat contravaloarea acţiunilor. 
Acţionarii interesaţi pot afla informaţii privind contul ce va fi deschis de acţionarul majoritar 
În favoarea acţionarilor care nu au Încasat contravaloarea acţiunilor, de la intermediar sau 
de la S.C. KARIMBA S.R.L. Sumele depuse vor fi eliberate acţionarilor îndreptăţiti, de către 
bancă, pe baza următoarelor documente: 
Pentru acţionarii persoane fizice, act de identitate (CI pentru acţionarii persoane fizice 
române sau paşaport pentru persoanele fizice străine). În cazul în care acţionarul 

Împuterniceşte altă persoană pentru ridicarea sumelor cuvenite, este necesară procură 

notarială prin care acţionarul a acordat mandat special de reprezentareîmputernicitului (În 
original), precum şi copie a actul de identitate al împuternicitului; 
Pentru acţionarii persoane juridice, certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului 
Comertului (nu mai vechi de 30 de zile), actul de identitate al reprezentantului şi certificatul 
de Înr~gistrare a acţionarului persoană juridică . În cazul În care se vor prezenta alte 
persoane decât reprezentanţii legali ai acţionarilor persoane juridice, este necesară procură 

notarială prin care acţionarul a acordat mandat special de reprezentare împuternicitului (în 
original), precum şi copie a actul de identitate al Împuternicitului. 

Dovada realizării plăţilor către acţionarii Îndreptăţiţi şi a constituirii contului deschis de 
către acţionarul majoritar În favoarea acţionari lor care nu vor Încasa contravaloarea 
acţiunilor este transmisă Depozitarului Central În vederea efectuării transferului de 
proprietate asupra acţiunilor plătite, către acţionarul care Îşi exercită dreptul precizat la art. 
206 din Legea nr. 297/2004, În termen de maximum trei zile lucrătoare de la expirarea 
termenului pentru efectuarea plăţilor. Transferul dreptului de proprietate este efectuat în 
maximum patru zile lucrătoare de la primirea documentelor menţionate mai sus, de către 
Depozitarul Central. 
În conformitate cu decizia C.N.v.M. nr. 561/07.04.2009, dobânda aferentă sumelor depuse 
În contul prevăzut la art. 74 alin. (10) din Regulamentul C.N.v.M. nr. 1/2006 privind emitenţii 
şi operaţiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul C.N.v.M. nr. 31/ 2006, se 
cuvine acţionarilor care nu au Încasat contravaloarea acţiunilor şi în favoarea cărora a fost 
deschis contul. Costurile reprezentând comisioane bancare, precum şi alte costuri aferente 
administrării contului prevăzut la art. 74 alin. (10) din Regulamentul 
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C.NVM. nr. 1/2006 vor fi suportate de către acţionarul care îşi exercită dreptul prevăzut la 

art. 206 din Legea nr. 297/2004. 

Acţionarul care Îşi exercită dreptul prevăzut la art. 206 din Legea nr. 297/2004 va lua 

măsurile care se impun pentru ca informaţiile privind banca (sucursala , fil iala) şi contul În 

care sunt depuse sumele ce revin acţionari lor care nu şi-au încasat contravaloarea acţiunilor 

să fie publicate În două ziare financiare de c ir culaţie naţională, pe website-ul C.NVM. şi al 

operatorului pieţei reglementate pe care sunt tranzac ţ ionate acţ i unile emitentului. 

OFERTANT, 

S,C. KARIMBA S.R.L. Bucureşt ( 
prin 
LAPIOTIS PANAGIOTIS 

INTERMEDIAR, 

S.S.LF. ROMCAPITAL S.A. 

prin 
ANGYAL CARMEN-MARIA 
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