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RAPORT CURENT ( conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006) 
 
Data raportului  :  19.01.2017 
 
Denumire emitent :  SC RETRASIB SA  
 
Sediul social  :  Sibiu, str. Ştefan cel Mare, nr. 156, jud. Sibiu 
 
Tel / fax   :    0269/253269 ;  0269/253279 
 
Nr. şi data înregistrării la ORC  :  J 32/16/1993 
 
C.I.F: RO 3906360 
 
Capital social subscris şi vărsat este : 10.001.205,40 lei   
 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de S.C. 
RETRASIB S.A. este Bursa de Valori Bucureşti simbol RTRA. 
 
 
 

I. Eveniment important de raportat :   Revizuire precizari referitoare la pct.17 din ordinea de 

zi  AGAE din 30/31.01.2017 
 
Pornind de la prețul de închidere al zilei de 13.01.2017, majorarea de capital propusă de Scando Trading SRL se 
prezintă în felul următor: 
 

17. Aprobarea majorarii de capital social cu prima de emisiune in limita unui plafon maxim total de 18.013.343,2 

RON, din care aport la capital 5.736.733,5 RON si prima de emisiune 12.276.609,7 RON. Majorarea capitalului 

social se va realiza prin emisiunea unui număr maxim de 57.367.335 de acțiuni ordinare nominative în formă 

dematerializată la un preț de 0,314 RON/ acțiune. Majorarea de capital se va realiza de la 10.001.205.4 RON la 

maxim 15.737.938,9 RON pentru corectarea activului net al Societății. Diferența dintre prețul de emisiune și 

valoarea nominală (in cazul de fata 12.276.609,7 RON) va constitui primă de emisiune si se va evidentia separat in 

rezervele societatii. Actiunile vor fi distribuite pentru subscriere după cum urmează: 

a.             38.695.117 de acțiuni la un pret de 12.150.000 RON vor fi oferite spre subscriere în favoarea acționarului 

majoritar SGB SMIT International GMBH prin conversia în acțiuni a creanțelor certe, lichide și exigibile 

deținute împotriva Societății în valoare de 12.150.000 RON (echivalentul a 2.700.000 EUR la un curs de 

schimb valutar de 1 EUR/ 4,5 RON); 

b.              Restul de maximum 18.672.218 de acțiuni noi la un pret de 5.863.076,45 RON sunt oferite spre subscriere  

celorlalți acționari existenți, în baza dreptului de preferință al acestora, în schimbul unor aporturi în 

numerar. 

Perioada de exercitare a dreptului de preferință în vederea păstrării ponderii deținute de către fiecare 

acționar în capitalul social al Societății este de 31 de zile calendaristice și va începe să curgă de la data 
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stabilită prin prospect, întocmite în conformitate cu Regulamentul 1/2006, ulterioară datei publicării 

hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial. 

Toți deținătorii de drepturi de preferință trebuie să verse în întregime prețul acțiunilor noi în conformitate 

cu legea aplicabilă. Toate acțiunile care nu sunt subscrise sau plătite în întregime de către acționari până la 

expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferință vor fi anulate, fără a fi puse la dispoziția 

publicului investitor. 

Numărul total de drepturi de preferință este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul acționarilor 

Societății ținut de Depozitarul Central SA la data de înregistrare. Pentru dobândirea unei acțiuni noi este 

necesar un număr de drepturi de preferință, calculat prin împărțirea numărului de acțiuni existente la 

numărul maxim de acțiuni noi disponibile pentru emitere (1,74336). Se propune ca drepturile de preferință 

să nu poată fi tranzacționate. Fiecare acționar poate subscrie în limita drepturilor de preferință pe care le 

deține având în vedere valoarea maximă a majorării capitalului social care se va decide în cadrul Adunării 

Generale Extraordinare a Acționarilor. 

Subscrierea va fi facuta la pretul de 0,314 RON, iar emisiunea noilor acțiuni va fi făcuta la valoarea 

nominală de 0,1 RON. În cazul în care valoarea rezultantă a numărului de acțiuni noi la care un deținător 

de drepturi de preferință este îndreptățit de un număr fracțional, numărul de acțiuni noi care vor fi 

subscrise va fi determinat prin rotunjire în plus sau în minus până la cel mai apropiat număr întreg. 

În cazul în care se aplică o excepție de la obligația de întocmire a unui prospect, Consiliul de Administrație va fi 
împuternicit să stabilească și să facă publică perioada de subscriere, care va dura 31 de zile calendaristice, în 
conformitate cu legea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie 

Jan Olscher 

 
 

 


