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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1485 / 16.12.2020 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art.6 alin. (1) și 

(3), art. 7 alin. (2) și art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile art. 6 și ale art. 25 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii 

de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările și completările ulterioare și ale 

art. 57 și art. 58 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare 

şi operaţiuni de piaţă, cu modificările și completările ulterioare,  

Urmare adresei S.S.I.F. Voltinvest S.A. Craiova prin care a fost transmisă la A.S.F. 

documentația aferentă ofertei publice de cumpărare de acțiuni emise de societatea MAT S.A. 

Craiova, 

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în 

ședința din data de 16.12.2020,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea: 

DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea 

MAT S.A. Craiova, iniţiată de Autocora S.R.L., ofertă cu următoarele caracteristici:  

a) Numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei: 378.122 acţiuni, reprezentând 

4,8016% din capitalul social; 

b)  Valoare nominală: 2,50 lei/acţiune; 

c)  Preţul de cumpărare este de: 5 lei/acţiune; 

d)  Perioada de derulare: 28.12.2020 – 12.01.2021;  



e)  Intermediarul ofertei: S.S.I.F. Voltinvest S.A. Craiova; 

f) Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de 

ofertă.  

 

Art. 2. Participanții autorizaţi prin intermediul cărora se derulează oferta răspund pentru 

respectarea tuturor condiţiilor din documentul de ofertă. 

Art. 3. Oferta publică de cumpărare se derulează cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieţei pe 

care se tranzacţionează acţiunile societății MAT S.A. Craiova, permiţând astfel accesul 

neîngrădit şi nelimitat al tuturor potenţialilor vânzători (persoane fizice şi juridice), fără a se 

determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilităţi egale de 

receptare.  

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei este însoţită de dovada virării cotei de 1% 

prevăzute la pct. 7 lit. a) din Anexa nr. 1 la Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile 

Autorității de Supraveghere Financiară, republicat. 

Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă menţiunea: “Am luat 

cunoştinţă de conţinutul documentului de ofertă publică, am înţeles şi acceptat condiţiile 

acestuia”. 

Art. 6. Prezentul act se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta 

electronică. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 
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DECIZIA NR. 1486 / 16.12.2020 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit a), art.6 alin.(1) și (3), 

art. 7 alin. (2) și art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile art. 6 și ale art. 25 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii 

de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările și completările ulterioare și ale 

art. 57 și art. 58 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare 

şi operaţiuni de piaţă, cu modificările și completările ulterioare,  

Ca urmare a adreselor S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. prin care a fost transmisă la A.S.F. 

documentația aferentă ofertei publice de cumpărare de acțiuni emise de societatea 

FARMACEUTICA REMEDIA S.A. Deva, 

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în 

ședința din data de 16.12.2020,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea: 

DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea 

FARMACEUTICA REMEDIA S.A. Deva, iniţiată de FARMACEUTICA REMEDIA S.A. 

Deva, ofertă cu următoarele caracteristici:  

a) Numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei : 10.608.980 acțiuni, reprezentând 10% din 

capitalul social; 



b) Valoare nominală: 0,10 lei/acţiune; 

c) Preţul de cumpărare este de: 0,6  lei/acţiune; 

d) Perioada de derulare: 23.12.2020 – 11.01.2021;     

e) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. IFB FINWEST S.A.; 

f) Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.  

Art. 2. Participanții autorizaţi prin intermediul cărora se derulează oferta răspund pentru 

respectarea tuturor condiţiilor din documentul de ofertă. 

Art. 3. Oferta publică de cumpărare se derulează cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieţei pe 

care se tranzacţionează acţiunile societății FARMACEUTICA REMEDIA S.A. Deva, 

permiţând astfel accesul neîngrădit şi nelimitat al tuturor potenţialilor vânzători (persoane fizice 

şi juridice), fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se 

posibilităţi egale de receptare.  

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă A.S.F. în termen de cel mult 5 

zile lucrătoare de la închiderea acesteia, însoţită de dovada virării cotei de 1% determinate pe 

baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, cotă prevăzută la pct. 7 lit. a) din Anexa nr. 1 a 

Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, 

republicat.  

Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă menţiunea: “Am luat 

cunoştinţă de conţinutul documentului de ofertă publică, am înţeles şi acceptat condiţiile 

acestuia”. 

Art. 6. Prezentul act se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta 

electronică. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

 

 


