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Catre 

- Autoritatea de Supraveghere Financiara 

- Bursa de Valori - Bucuresti 

 

RAPORT CURENT 

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori 

mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital 

 

Data raportului:  20.01.2017 

Denumirea enitatii emitente: S.C. CEMACON S.A.  

Sediul social:  Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, judetul Cluj 

Tel/Fax: 0260/602.408 

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 677858 

Numarul de ordine in Registrul Comertul: J12/2466/2012 

Capital social subscris si varsat: 11.399.021,8 lei 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori 

Bucuresti - Categoria Standard. 

 

Eveniment importante de raportat:  
 
 
Prin prezentul raport, societatea Cemacon S.A. informează acționarii cu privire la cuprinsul 

punctului 1 al ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Cemacon 

S.A. din data de 30.01.2017. 

Având în vedere adresa ASF înregistrată sub nr. SI/DETA 260 din data de 12.01.2017 prin care ni 

s-a învederat, printre altele, ”faptul că prospectul de emisiune este un document folosit în cazul unei 

Oferte Publice de Vânzare, iar noțiunea de ”prospect simplificat” nu se mai regăsește în legislația 

actuală a pieței de capital.”și că ”perioada de derulare a unei oferte de cumpărare, potrivit 

prevederilor art. 7 alin. (2) din Regulamentul nr. 1/2006 cu modificările și completările ulterioare, 

nu poate depăși 50 de zile lucrătoare”, vă informăm că oferta de răscumpărare se va desfășura în 

baza unui Document de ofertă întocmit potrivit dispozițiilor legale aplicabile și aprobat de 

http://www.cemacon.ro/
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Autoritatea de Supraveghere Financiară, operațiunea urmând a se derula în limitele legale prevăzute 

de reglementările pieței de capital și cu respectarea tuturor normelor legale incidente. 

 
Nu mai sunt alte evenimente de raportat. 
 
 
 
 

Presedintele Consiliului de Administratie 

SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL 

prin Dl. Stoleru Liviu-Ionel 

http://www.cemacon.ro/

