S.S.I.F. BROKER S.A.
Anunț privind retragerea acționarilor în conformitate cu art. 206 din Legea nr. 297/2004
aprobat prin Avizul ASF nr. A/16/09.04.2014
1. Identificarea emitentului
Denumirea
Forma juridică
Sediul
Cod unic de înregistrare
Număr de înregistrare la Registrul
Comerțului
Obiect principal de activitate
Capital social

TREMULA NAV S.A. Constanța
Societate pe acțiuni
Constanţa, str. Industrială nr. 7, jud. Constanţa
9160609
J13/687/1997
“Silvicultură şi alte activităţi forestiere” – Cod CAEN 0210
1.725.525 lei, împărţit în 690.210 acţiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,5
lei fiecare, fiecare conferind drepturi egale.

Structura acționariatului TREMULA NAV S.A. Constanța la data de 03.03.2014:
Nume acționar
Ștefan Gabriel
AVAS
Persoane fizice
Persoane juridice
TOTAL

Număr de acțiuni

Procent
659.204
2.585
28.403
18
690.210

95,5077%
0,3745%
4,1151%
0,0026%
100%

2. Identificarea acționarului majoritar
Acționarul majoritar este Ştefan Gabriel, persoană fizică română, identificat cu C.I. seria NT, nr. 246499, cu domiciliul în Piatra
Neamţ, str. Uranus, nr. 7, jud. Neamţ. Acesta declară că nu acţionează concertat cu nicio persoană, fizică sau juridică, în ceea ce
priveşte societatea TREMULA NAV S.A. Constanța.
În perioada 06.02.2014 – 26.02.2014 Ștefan Gabriel a derulat o ofertă publică de preluare obligatorie a acțiunilor emise de
TREMULA NAV S.A. Constanța, în cadrul căreia a achiziționat 48.393 acțiuni.
Ca urmare a finalizării ofertei publice de preluare obligatorie, Ștefan Gabriel deține 659.204 acțiuni, reprezentând 95,5077% din
capitalul social al TREMULA NAV S.A. Constanța.
Procedura de retragere a acționarilor TREMULA NAV S.A. Constanța, în conformitate cu art. 206 din Legea nr.297/2004, are ca
obiect achiziționarea un număr de 31.006 acțiuni reprezentând 4,4923% din capitalul social al emitentului.
3. Prețul ce urmează a fi plătit acționarilor
Prețul ce urmează a fi plătit acționarilor este de 2,2 lei (doivirgulădoilei) pentru fiecare acțiune.
Preţul care urmează a fi plătit acţionarilor a fost stabilit în conformitate cu prevederile art. 206 alin. (3) din Legea nr.297/2004 și cu
prevederile art. 74 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006. Astfel, preţul oferit în cazul unei oferte publice de preluare
obligatorii se consideră a fi un preţ echitabil.
Calculul și plata impozitului pe câștigul de capital revin fiecărui acționar minoritar în parte.
4. Perioada și locul unde vor putea fi depuse acțiunile
Acționarii existenți sunt obligați să vândă acțiunile deținute către acționarii care își exercită dreptul precizat la art. 206 din Legea
nr.297/2004 privind piața de capital și pot comunica intermediarului modalitatea aleasă pentru realizarea plății acțiunilor ce le dețin,
(respectiv mandat poștal cu confirmare primire sau transfer bancar), în termen de maximum 12 zile lucrătoare de la data publicării
prezentului anunț. Anunțul este adus la cunoștința publicului prin intermediul Bursei de Valori București, prin publicare, pe website-ul
ASF și în două ziare financiare de circulație națională.
Comunicarea modalității de plată de către acționari se face (i) fie prin scrisoare recomandată transmisă la adresa: București,
Sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, etaj 8, Clădirea Muntenia Business Center, (ii) fie prin fax transmis la nr. 021/387.34.57. Cererea de
plată va fi însoțită de o copie a actului de identitate și, în cazul în care s-a optat pentru plata prin transfer bancar, de o copie după
extrasul de cont bancar semnat și ștampilat de banca emitentă.
În cazul în care acționarii nu comunică intermediarului modalitatea de plată în condițiile prevăzute mai sus, plata acțiunilor se va face
prin mandat poștal cu confirmare de primire la adresa acționarului menționată în structura consolidată a acționarilor emitentului.
5. Modalitățile și termenul de plată al acțiunilor
Plata acțiunilor către acționarii existenți se va face în modalitatea comunicată de către acționar intermediarului conform pct. 4 de mai
sus. În cazul în care acționarul nu face comunicarea modalității de plată, în condițiile descrise la pct. 4, plata acțiunilor se va face de
către intermediar prin mandat poștal cu confirmare de primire la adresa acționarului menționată în structura consolidată a acționarilor
emitentului.
Transmiterea mandatelor poștale cu confirmare de primire, respectiv transferul bancar se va face de către intermediar în termen de
5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de 12 zile lucrătoare de la publicarea prezentului anunț.
În situația în care sumele plătite acționarilor sunt returnate intermediarului, acesta le depune într-un cont bancar deschis de Ștefan
Gabriel în favoarea acționarilor care nu au încasat contravaloarea acțiunilor.

6. Denumirea intermediarului prin care se realizează retragerea acționarilor
Denumirea
SSIF BROKER S.A.
Sediul
Str. Moților nr. 119, Cluj-Napoca, România
Forma juridică
Societate pe acțiuni
Cod Unic de Înregistrare
6738423
Decizie C.N.V.M. de autorizare
3097/2003
7. Informații privind contul ce va fi deschis de acționarul majoritar în favoarea acționarilor care nu vor încasa
contravaloarea acțiunilor
În situația în care sumele plătite acționarilor sunt returnate intermediarului, acesta le depune într-un cont deschis de Ștefan Gabriel
la o bancă comercială autorizată de Banca Națională a României în favoarea acționarilor care nu au încasat contravaloarea
acțiunilor. Acționarul care își exercită dreptul prevăzut la art. 206 din Legea nr.297/2004 este obligat să publice în două ziare
financiare de circulație națională, pe website-ul ASF și al Bursei de Valori București, informațiile referitoare la bancă (sucursala,
filiala etc) și contul în care sunt depuse sumele de bani ce revin acționarilor care nu și-au încasat contravaloarea acțiunilor.
Viza de aprobare aplicată pe documentul de ofertă nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a ASF
cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin
acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea documentului de ofertă în
privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.
Acționar,
ȘTEFAN GABRIEL

Intermediar,
S.S.I.F. Broker S.A.

prin NAE-ȘERBAN CĂTĂLIN
Împuternicit
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