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Societatea Amylon S.A 

Sibiu 

Şos. Alba Iulia, nr. 70 

Nr: 445/23.01.2019 

RAPORT  CURENT 

conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018  

 

Data raportului: 23.01.2019 

Denumirea emitentului: Societatea "AMYLON" S. A. 

Sediul social: Sibiu, Str. Sos. Alba Iulia, nr. 70  

Tel/fax :0269/217722/ 0269- 216044 

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului Sibiu: RO 787672 

Număr de ordine în registrul comerţului: J 32/110/1991 

Capital social subscris si vărsat: 2.274.518,30 lei 

Piata reglementata pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB; 

Segment ATS; categorie AeRO 

 

Eveniment important de raportat: Regularizarea plăților aferente acțiunilor 

răscumpărate de la acționarii care au solicitat retragerea din societate în urma 

Hotărârii AGEA nr.1/27.02.2018, conform Raportului de evaluare nr. 218/28.12.2018 

întocmit de societatea ELF EXPERT SRL. 

 

Având în vedere că actiunile deținute de actionarii care și-au exercitat dreptul de 

retragere în conditiile art. 134 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1991 în urma 

Hotărârii A.G.E.A nr. 1/27.02.2018 privind fuziunea, din data de 30.04.2018, cu 

Societatea Rommac Trade S.R.L, au fost răscumparate la pretul de 1,18 lei/actiune ce a 

fost stabilit prin Raportul de evaluare nr. 114/11.05.2018 întocmit de Societatea ELF 

EXPERT S.R.L.,  

În considerarea Adresei nr. 11131/21.11.2018 emisă de Autoritatea de 

Supraveghere Financiară (înregistrată la Amylon S.A sub nr. 7076/05.12.2018) prin care 

s-a pus în vedere societății să întreprindă demersurile necesare în vederea stabilirii 

prețului pe acțiune cu respectarea dispozițiilor art. 91 din Legea nr. 24/2017, informării 

acționarilor cu privire la noul preț pe acțiune și efectuarii regularizărilor necesare cu 

acționarii care au încasat contravaloarea acțiunilor deținute,  
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Având în vedere Raportul de evaluare a SC Amylon S.A, Sibiu pentru estimarea 

valorii acțiunilor societății cu data de 28.02.2018 în condițiile art. 91 din Legea nr. 24/2017 

privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață  nr. 218/28.12.2018 

intocmit de Societatea ELF EXPERT S.R.L. și transmis către societate in data de 

07.01.2019, 

În baza dispozițiilor Actului constitutiv al societății, Legii 31/1990 privind societățile 

și ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 

consiliul de administratie al societății Amylon S.A, întrunit în ședința din data de 

22.01.2019, a decis:  

Art. 1 Prețul ce trebuie plătit acționarilor care și-au exercitat dreptul de retragere 

din societate ca urmare a fuziunii realizate la data de 30.04.2018 este de 1,38 lei/acțiune, 

conform Raportului de evaluare a SC Amylon S.A pentru estimarea valorii acțiunilor 

societății la data de 28.02.2018, în condițiile art. 91 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții 

de instrumente financiare și operațiuni de piață, nr. 218/28.12.2018 intocmit de Societatea 

ELF EXPERT S.R.L.  

Art. 2 Societatea va efectua demersurile necesare pentru plata către acționarii 

îndreptățiți a diferenței de preț de 0,20 lei/acțiune răscumpărată având în vedere că inițial 

a achitat 1,18 lei/acțiune răscumpărată. 

Art. 3 Plățile vor fi efectuate către acționarii îndreptățiți în termen de 30 de zile de 

la adoptarea prezentei decizii.  

Art. 4 Dl Tudor Constantin în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie 

şi Director general, este imputernicit cu puteri depline pentru a semna, în numele si pe 

seama societății, toate documentele necesare pentru aducerea la îndeplinire a prezentei 

decizii. 

 

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,                                        Oficiul juridic, 

Ec. Tudor Constantin                                                                        c.j.Pană Daniela  


