
ANUNT PRIVIND RETRAGEREA ACTIONARILOR, , 
S.C. SELECT NUTRICOMB CREVEDIA S.A. 

iN CON FORMITATE CU ART. 206 DIN LEGEA NR. 297/2004 

Date despre emitent 

SC SELECT NUTRICOMB CREVEDIA SA este persoană juridică română, , înregjstrată la ORC Ilfov,  

sub nr.J23/506/2001, CUI 894628, cu sediul social În localitatea Buftea, sos, Bucureşti - Târgovişte, nr,  

4, Judetul Ilfov  

Capitalul social al se Select Nutricomb Crevedia SA este de 8,203.457,5 lei , împărţit În 3.281 .383  

acţ iuni nominative, cu valoarea nominală de 2,5 lei fiecare ,  

Obiectul principal de activitate al Emitentului îl reprezintă "Fabricarea preparatelor pentru hrana  

animalelor de fermă " - Cod CAEN (Rev, 2) 1091 .  

Structura acţionariatului se SELECT NUTRICOMB CREVEDIA SA se prezintă astfel: 

,/ Saddiq OH Abu Seedo, persoană fizică iordaniană , deţine 3,128.197 acţiuni (95.3317%), 

,/ Alţi acţionari persoane fizice şi juridice deţin 153186 (4 ,6683%) 

Emitentul este listat la Bursa de Valori Bucureşti, Piata RASDAQ, Categoria a 3-a, Piaţa principală 

XMBS, având simbolul SENY şi ISIN ROSENYACNOR5, acţiunile fiind dematerializate; registrul 

acţionari lor Select Nutricomb Crevedia este administrat de către Depozitarul Central. 

Date despre acţio na rul majoritar 

SADDIQ O.H. ABU SEEDO ("Ofertantul") este persoană fizică iordaniană, rezident În România, Buftea, 

şos. Bucureşti-Târgovişte nr 4, judeţ Ilfov, conform permisului de şedere seria RO nr. 0244363, eliberat 

de auto r ităţile Ilfov la data de 21.022011 . 

Preţul care urm ează a fi plătit acţiona rilor 

Preţ ul care urmează a fi plătit acţionarilor a fost stabilit În conformitate cu prevederile art. 74 alin . (4) din 

Regulamentul C.NVM , nr. 1/2006 modificat şi completat prin Regulamentul C.NVM. nr. 31/2006. Astfel, 

pr eţul oferit În cazul un~.i ofertJ publice de preluare obligatorii se consideră a fi un preţ echitabil. 

P reţul oferit este de ~ JG~ lei/acţiune 



Perioada şi locu l unde vor putea fi depuse acţiunile 

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

dreptul precizat la ari. 206 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa 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 maximum 12 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ 

Anunţ ul este adus la cunoştinţa publicului prin intermediul site-ului operatorului de piaţă Bursa de Valori 

Bucureşti, În buletinul CNVM , pe website-ul C.NVM. şi În două ziare financiare de circulaţie naţională. 

Comunicarea modalităţii de plată de către acţionari se face fie prin scrisoare recomandată transmisă la 

adresa: Splaiul Unirii nr. 16, ei. 8, cam . 803, sector 4, Bucureşti, fie prin fax transmis la nr. 021/3873457, 

până cel târziu în ultima zi a termenului de 12 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, la ora 17:00. 

Cererea de plată va fi însoţită de o copie după actul de identitate şi, În cazul În care s-a optat pentru plata 

prin transfer bancar, şi de o copie după extrasul de cont bancar semnat şi stampilat de banca emitentă . 

Modalităţil e şi termenul de plată al acţiunilor 

Plata acţiunilor către acţionarii existenţi se va face prin modalitatea comunicată de acţionar. În cazul În 

care o asemenea comunicare nu este făcută către intermediar, acesta efectuează plata acţiunilor prin 

mandat poştal cu confirmare de primire la adresa acţionarului menţionată În structura consolidată a 

acţionariatului emitentului. Costurile aferente plăţilor efectuate vor fi suportate de către acţionarul 

majoritar. Acţionarul majoritar şi intermediarul nu raspund pentru impozitul aferent câştigului de capital. 

Transmiterea mandatelor poştale 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 de la data publicării 

prezentului anunţ. 

În situaţia În care sumele plătite acţionarilor sunt returnate intermediarului, acesta le depune într-un cont 

deschis de Saddiq O.H. Abu Seedo În favoarea acţionarilor care nu au încasat contravaloarea acţiunilor . 

Denumirea intermediarului prin care se realizează retragerea acţionarilor 

Intermediarul care realizează procedura de retragere a acţionarilor SC Select Nutricomb Crevedia SA 

este S.S.I.F. BROKER SA Sucursala Bucureşti , cu sediul în Splaiul Unirii, nr. 16, ei. 8, cam. 803, sector 

4, Bucureşti, tel. 021/3873456, fax 0213873457, CUI 26666194, J40/2856/2010 



I nformaţii privind contul ce va fi deschis de ac ţ io na rul majoritar În favoarea actionarilor 
care nu vor Încasa contravaloarea acţiu nil o r . 

In s ituaţia În care sumele plătite acţionari lor sunt returnate intermediarului, acesta le va depune Într-un  

cont deschis de acţionarul majoritar, la o bancă autorizată de BNR , În favoarea acţionarllor care nu au  

încasat contravaioarea acţiuniior  

Actionarii Interesati pot afla informaţii privind contul ce va fi deschis de acţionarul majoritar în favoarea  

acţionari lor care nu au Încasat contravaloarea acţiunilor , de la intermediar, acţionarul majoritar sau  

emitent Contul deschis de acţionarul majoritar la Banca Comerciala Română, Sucursala Sector 5  

pentru operaţiunea de retragere a acţionarilor este RO -' 5 RNCB 0076 0293 8361 0003.  

Sumele depuse vor fi eliberate acţionari lor Îndreptăţiţi, de către bancă , pe baza următoarelor documente:  

Pentru acţi onar ii persoane fizice act de identitate (CUBI 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 procura notarială prin care acţionarul a acordat 

mandate special de reprezentare împuternicitului (în original) , precum şi copie a actul de identitate al 

împuternicitului; 

Pentru acţionarii persoane juridice certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (nu mai vechi 

de 30 de zile), actul de identitate al reprezentantului şi certificatul de înregistrare a acţionarului persoană 

jur idică . În cazul În care se vor prezenta alte persoane decât reprezentanţii legali ai acţionarilor persoane 

juridice este necesară procura notarială prin care acţionarul a acordat mandate special de reprezentare 

împuternicitului (în original), precum şi copie a actul de identitate al împuternicitului. 

Dovada realizării plăţilor către actionarii îndreptătiţi şi a constituirii contului deschis de acţionarul majoritar 

În favoarea acţionarilor care nu vor încasa contravaloarea acţiunilor este transmisă Depozitarului Central 

în vederea efectuării transferului de proprietate asupra actiunilor plătite, către acţionarul care îşi exercită 

dreptul precizat la art206 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 rrn 

maximum patru zile lucrătoare de la primirea documentelor menţionate mai sus, de către Depozitarul  

Central.  

Dobânda aferentă sumelor depuse în contul deschis de actionarul majoritar În favoarea acţionarilor care  

nu au încasat contravaloarea acţiunilor revine actionarilor În favoarea cărora a fost deschis contul.  

În conformitate cu prevederile Deciziei C. N V M. nr 561/2009, costurile reprezentând comisioane  

bancare precum şi alte costuri aferente administrării contului vor fi suportate de către acţionarul majoritar  

SADDIQ O.H ABU SEEDO  



VIZA DE APROBARE APLICATĂ ANUNTULUI PRIVIND RETRAGEREA ACTIONARILOR ÎN CONFORMITATE 
CU ART. 206 DIN LEGEA NR. 297/2004 NU ARE VALOARE DE GARANTIE ŞI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ 
FORMĂ DE APRECIERE A C.N.V.M. CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU 
i?EZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACŢIILE DE 
INCHEIA T PRIN ACCEPTAREA ANUNŢULUI DE RETRAGERE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA 
DE APROBARE CE RTI FICĂ NUMAI REGULARITATEA ANUNTULUI DE RETRAGERE ÎN PRIVINTA 
EXIG E NŢE LOR LEGII Ş I ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA . 

Acţionar Majoritar 

Saddiq O.H. Abu Seedo 

Prin Împuternicit 

Alauddin M.F. Shehada 

\  

Intermediar 

SSIF Broker S.A. 

Mirela MAXIM 

Director Sucursala Bucureşti 
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