
 

 
 
 

RAPORT CURENT 
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piața și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piață 

 
 

Data raportului 29.09.2022 
Denumirea societății PROMATERIS S.A. 

Sediul social Șos. București – Târgoviște Nr. 1, Buftea, Ilfov, România 

Telefon 0786083603 
Email shares@promateris.com    

Nr. înreg. la ONRC J23/835/2018 

Cod unic de înregistrare 108 

Capital social subscris și vărsat 2.869.749,90 lei 

Număr de acțiuni 28.697.499 
Piața de tranzacționare Piața Principală a Bursei de Valori București, Categoria 

Standard, simbol PPL 

 
Evenimente importante de raportat:  Notificarea detinerilor majore 

In conformitate cu art.71 din Legea nr.24/2017 si art.131 din Regulamentul ASF nr.5/2018, punem la 

dispozitia publicului, anexata :  

 - ”Notificarea detinerilor majore” - intocmita si transmisa de catre actionarul POGONARU 

FLORIN - ION, prin care raporteaza actiunea concertata in raport cu emitentul PROMATERIS S.A. 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat. 

 

 
DIRECTOR GENERAL,  

 

Tudor Alexandru GEORGESCU 

 
 
 

tel:+40786083603
mailto:shares@promateris.com


PAGINA   1  

 

 
  

 

 

CĂTRE: PROMATERIS S.A. 

Șoseaua București – Târgoviște, nr. 1, Buftea, Județul Ilfov, România  

CUI: 108 

Nr. de înregistrare: J23/835/2018, EUID: ROONRC J23/835/2018  

(denumită în continuare „Societatea” sau „Emitentul”) 

DE LA: FLORIN-ION POGONARU 

  

Notificarea deținerilor majore conform art. 71 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de 

instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 131 din Regulamentul Autorității de 

Supraveghere Financiare nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piață 

1. Identitatea emitentului sau a emitentului acțiunilor suport existente, la care sunt 

anexate drepturi de vot: 

PROMATERIS S.A. („Emitentul”) 

SIMBOL: PPL 

Șoseaua București – Târgoviște, nr. 1, Buftea, Județul Ilfov, România  

CUI: 108 

Nr. de înregistrare: J23/835/2018, EUID: ROONRC J23/835/2018 

Cod LEI: 529900BBRUE8TIQBVV90 

2.  Motivele notificării: 

[ _ ] O achiziție sau cedare a drepturilor de vot 

[ x ] O achiziție sau cedare a instrumentelor financiare 

 Următoarele persoane (acționând concertat) au vândut către Paval Holding SRL prin intermediul unor 

tranzacții OTC un număr de 6.895.502 acțiuni ale Emitentului, după cum urmează: 

Florin-Ion Pogonaru a înstrăinat un număr de 1.707.238 acțiuni; 

Floreasca Development S.A. a înstrăinat un număr de 1.694.188 acțiuni; 

Victoria Art & Business Center S.R.L. a înstrăinat un număr de 1.066.127 acțiuni; 

ECDL Romania S.A. a înstrăinat un număr de 733.595 acțiuni; 

Central European Financial Services S.A. . a înstrăinat un număr de 88.918 acțiuni; și 

Tudor-Alexandru Georgescu a înstrăinat un număr de 1.605.436 acțiuni. 

Astfel, acționarii care acționează în grup concertat au ajuns la o deținere cumulată de  20.078.397  

acțiuni, reprezentând 69,96% din capitalul social al Emitentului, scăzând sub pragul de 75% prevăzut de 

art. 71 din Legea 24/2017. 
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[ _ ] Un eveniment prin care se modifică repartizarea drepturilor de vot 

[ _ ] Altele: 

3.  Detalii ale persoanei subiect al obligației de notificare: 

Numele/Denumirea:   

FLORIN-ION POGONARU 

Orașul și țara sediului social (dacă este cazul): 

București, România 

4. Numele/denumirea completă al/a acționarului/acționarilor (dacă este diferit/sunt 

diferiți de punctul 3) 

Florin-Ion Pogonaru 

Victoria Art & Business Center S.R.L. 

ECDL Romania S.A.  

Tudor-Alexandru Georgescu 

Nord SA 

Professional IMO Partners S.A. 

5. Data scăderii sub, a atingerii sau depășirii pragului (procentului de vot): 

28 septembrie 2022 

6. Totalul pozițiilor persoanelor subiect al obligației de notificare:  

  

% din 

drepturile de 

vot anexate 

acţiunilor 

(totalul din 

7.A) 

% din 

drepturile de 

vot prin 

intermediul 

instrumentelor 

financiare 

(totalul din 

7.B.1 + 7.B.2) 

Totalul celor 

două exprimat 

procentual 

% 

(7.A + 7.B) 

Numărul total de 

drepturi de vot 

ale emitentului 
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Situaţia rezultată, la data 

la care s-a scăzut sub, s-a 

depăşit sau atins pragul 

   
  

FLORIN-ION POGONARU 34,50% - 34,50% 28.697.499 

VICTORIA ART & BUSINESS 

CENTER S.R.L. 
1,73%  - 1,73% 28.697.499 

ECDL ROMANIA SA 1,69%  - 1,69% 28.697.499 

TUDOR-ALEXANDRU 

GEORGESCU 
6,08%  - 6,08% 28.697.499 

NORD SA 21,35%  - 21,35% 28.697.499 

PROFESSIONAL IMO 

PARTNERS S.A. 
4,63%  - 4,63% 28.697.499 

Poziţia la data notificării 

anterioare 

    

FLORIN-ION POGONARU 11,11% - 11,11% 15.365.174 

VICTORIA ART & BUSINESS 

CENTER S.R.L. 
1,73%  - 1,73% 15.365.174 

ECDL ROMANIA SA 1,69%  - 1,69% 15.365.174 

TUDOR-ALEXANDRU 

GEORGESCU 
6,08%  - 6,08% 15.365.174 

NORD SA 36,65%  - 36,65% 15.365.174 
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PROFESSIONAL IMO 

PARTNERS S.A. 
8,64%  - 8,64% 15.365.174 

7. Informaţii de notificat cu privire la situaţia rezultată, la data la care s-a depăşit, s-a 

scăzut sub sau s-a atins pragul  

A: Drepturile de vot anexate acţiunilor 

Clasa/tipul de acţiuni 

Codul ISIN, după caz 

Numărul drepturilor de vot % din drepturile de vot 

Direct 

Art. 71 alin. (1)-

(3) din Legea nr. 

24/2017 

Indirect* 

Art. 72 din Legea 

nr. 24/2017 

Direct 

Art. 71 alin. (1)-(3) 

din Legea nr. 

24/2017 

Indirect* 

Art. 72 din 

Legea nr. 

24/2017 

Cod ISIN 
ROPRLAACNOR7 

    

FLORIN-ION 
POGONARU 

            9.900.990 10.177.407 
11,11% 

 58,85% 

VICTORIA ART & 
BUSINESS CENTER 
S.R.L. 

                495.049  19.583.348 
1,73% 

 68,23% 

ECDL ROMANIA SA                484.957 19.593.440 1,69% 68,27% 

TUDOR-
ALEXANDRU 
GEORGESCU 

1.743.390 18.335.007 
6,08% 

63,88% 

NORD SA            6.126.571 13.951.826 36,65% 33,31% 

PROFESSIONAL IMO 
PARTNERS S.A. 

           1.327.440 18.750.957 
8,64% 

61,32% 

*Potrivit art. 72 litera i) din Legea 24/2017, drepturile de vot deținute indirect includ și drepturile de vot 
deținute de un terț cu care persoana având obligația de notificare acționează în mod concertat. 

     

SUBTOTAL A 
20.078.397            69,96% 

B 1: Instrumentele financiare în conformitate cu art. 75 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 24/2017 

Tipul de instrument 

financiar 

Data expirării 

(data scadentă) 

Perioada de 

conversie/exercitare 

Numărul 

drepturilor de vot 

care pot fi 

achiziţionate dacă 

% 
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instrumentul este 

exercitat/convertit 

din 

drepturile de 

vot 

- - - - - 
     

     

 

SUBTOTAL B.1 
- - 

B 2: Instrumente financiare cu un efect economic similar în conformitate cu art. 75 alin. (1) lit. b) 

Legea nr. 24/2017 

Tipul de 

instrument 

financiar 

Data expirării 

ix (data 

scadentă) 

Perioada de 

conversie/exercitare 

x 

Decontare 

fizică sau în 

numerar xi 

Numărul 

drepturilor de 

vot 

% 

din 

drepturile de 

vot 

- - - - - - 
      

      

 

SUBTOTAL 

B.2 

- - 

8. Informaţii în legătură cu persoana subiect al obligaţiei de notificare 

[ _ ] Persoana subiect al obligaţiei de notificare nu este controlată de către nicio persoană fizică sau 

entitate legală şi nu controlează nicio entitate (entităţi) care are (au) în mod direct sau indirect o 

expunere în emitentul acţiunilor suport. 

[X] Lanţul complet al persoanelor controlate prin intermediul cărora se deţin efectiv drepturi de vot 

şi/sau instrumente financiare, începând cu persoana fizică sau entitatea legală de ultim nivel care le 

controlează: 



PAGINA   6  

 

   

 

Numele/Denumirea 

% din drepturile de vot 

dacă acesta este egal 

sau mai mare decât 

pragul care trebuie 

notificat 

% din drepturile de vot 

prin intermediul 

instrumentelor 

financiare dacă acesta 

este egal sau mai mare 

decât pragul care 

trebuie notificat 

Totalul celor două, 

dacă acesta este egal 

sau mai mare decât 

pragul care trebuie 

notificat 

FLORIN-ION 
POGONARU 

34,50% - 34,50% 

VICTORIA ART & 

BUSINESS CENTER 

S.R.L. 
1,73% 

- 

1,73% 

ECDL ROMANIA SA 1,69% - 1,69% 

TUDOR-ALEXANDRU 

GEORGESCU 6,08% 
- 

6,08% 

NORD SA 21,35% 
- 

21,35% 

PROFESSIONAL IMO 

PARTNERS S.A. 4,63% 
- 

4,63% 

* Florin-Ion Pogonaru, Victoria Art & Business Center S.R.L., ECDL Romania S.A., Tudor-Alexandru 
Georgescu, Nord S.A. și Professional IMO Partners S.A. acționează în mod concertat cu privire la 
deținerile în Emitent. 

9. În cazul votului prin reprezentant: - 

10. Informații suplimentare: - 

 

Întocmit astăzi, 29 septembrie 2022. 

FLORIN-ION POGONARU 

Semnătură: 

______________________ 



 

 
 
 

RAPORT CURENT 
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piața și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piață 

 
 

Data raportului 29.09.2022 
Denumirea societății PROMATERIS S.A. 

Sediul social Șos. București – Târgoviște Nr. 1, Buftea, Ilfov, România 

Telefon 0786083603 
Email shares@promateris.com    

Nr. înreg. la ONRC J23/835/2018 

Cod unic de înregistrare 108 

Capital social subscris și vărsat 2.869.749,90 lei 

Număr de acțiuni 28.697.499 
Piața de tranzacționare Piața Principală a Bursei de Valori București, Categoria 

Standard, simbol PPL 

 
Evenimente importante de raportat:  Notificarea detinerilor majore 

In conformitate cu art.71 din Legea nr.24/2017 si art.131 din Regulamentul ASF nr.5/2018, punem la 

dispozitia publicului, anexata :  

 - ”Notificarea detinerilor majore” - intocmita si transmisa de catre actionarul VICTORIA ART 

& BUSINESS CENTRE S.R.L., prin care raporteaza actiunea concertata in raport cu emitentul 

PROMATERIS S.A. 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat. 
 

 

DIRECTOR GENERAL,  

 
Tudor Alexandru GEORGESCU 

 
 
 

tel:+40786083603
mailto:shares@promateris.com
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CĂTRE: PROMATERIS S.A. 

Șoseaua București – Târgoviște, nr. 1, Buftea, Județul Ilfov, România  

CUI: 108 

Nr. de înregistrare: J23/835/2018, EUID: ROONRC J23/835/2018  

(denumită în continuare „Societatea” sau „Emitentul”) 

DE LA: VICTORIA ART & BUSINESS CENTRE S.R.L. 

  

Notificarea deținerilor majore conform art. 71 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de 

instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 131 din Regulamentul Autorității de 

Supraveghere Financiare nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piață 

1. Identitatea emitentului sau a emitentului acțiunilor suport existente, la care sunt anexate 

drepturi de vot: 

PROMATERIS S.A. („Emitentul”) 

SIMBOL: PPL 

Șoseaua București – Târgoviște, nr. 1, Buftea, Județul Ilfov, România  

CUI: 108 

Nr. de înregistrare: J23/835/2018, EUID: ROONRC J23/835/2018 

Cod LEI: 529900BBRUE8TIQBVV90 

2.  Motivele notificării: 

[ _ ] O achiziție sau cedare a drepturilor de vot 

[ x ] O achiziție sau cedare a instrumentelor financiare 

Victoria Art & Business Center S.R.L. a înstrăinat prin intermediul unei tranzacții OTC un număr de                                       

1.066.127 acțiuni ale  Emitentului, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 RON și o valoare nominală 

totală de 106.612,7 RON. Ca urmare a acestei tranzacții, Victoria Art & Business Center S.R.L. deține               

495.049  acțiuni ale Emitentului, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 RON și o valoare nominală totală 

de 49.504,9 RON. 

[ _ ] Un eveniment prin care se modifică repartizarea drepturilor de vot 

[ _ ] Altele: 

3.  Detalii ale persoanei subiect al obligației de notificare: 
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Numele/Denumirea:   

VICTORIA ART & BUSINESS CENTER 

S.R.L. 

Orașul și țara sediului social (dacă este cazul): 

București, România 

4. Numele/denumirea completă al/a acționarului/acționarilor (dacă este diferit/sunt diferiți de 

punctul 3) 

- 

5. Data scăderii sub, a atingerii sau depășirii pragului (procentului de vot): 

28 septembrie 2022 

6. Totalul pozițiilor persoanelor subiect al obligației de notificare:  

  

% din drepturile de vot 

anexate acţiunilor (totalul 

din 7.A) 

% din 

drepturile de vot 

prin intermediul 

instrumentelor 

financiare 

(totalul din 7.B.1 

+ 7.B.2) 

Totalul celor 

două exprimat 

procentual 

% 

(7.A + 7.B) 

Numărul total de 

drepturi de vot ale 

emitentului 

Situaţia 

rezultată, la 

data la care s-a 

scăzut sub, s-a 

depăşit sau 

atins pragul 

1,73% - 1,73% 28.697.499   

Poziţia la data 

notificării 

anterioare 

(dacă este 

cazul) 

6,94%  - 6,94% 15.365.147 

7. Informaţii de notificat cu privire la situaţia rezultată, la data la care s-a depăşit, s-a scăzut sub 

sau s-a atins pragul  
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A: Drepturile de vot anexate acţiunilor 

Clasa/tipul de 

acţiuni Codul 

ISIN, după caz 

Numărul drepturilor de vot % din drepturile de vot 

Direct 

Art. 71 alin. (1)-

(3) din Legea nr. 

24/2017 

Indirect 

Art. 72 din Legea 

nr. 24/2017 

Direct 

Art. 71 alin. (1)-(3) 

din Legea nr. 

24/2017 

Indirect 

Art. 72 din Legea 

nr. 24/2017 

Ordinare, 
Cod ISIN 

ROPRLAACNOR7 

495.049   
 

1,73% 
 

          

          

SUBTOTAL A 
           495.049  1,73% 

B 1: Instrumentele financiare în conformitate cu art. 75 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 24/2017 

Tipul de 

instrument 

financiar 

Data expirării 

(data scadentă) 

Perioada de 

conversie/exercitare 

Numărul 

drepturilor de vot 

care pot fi 

achiziţionate dacă 

instrumentul este 

exercitat/convertit 

% 

din drepturile 

de vot 

- - - - - 
     

     

 

SUBTOTAL B.1 
- - 

B 2: Instrumente financiare cu un efect economic similar în conformitate cu art. 75 alin. (1) lit. b) 

Legea nr. 24/2017 

Tipul de 

instrument 

financiar 

Data expirării 

ix (data 

scadentă) 

Perioada de 

conversie/exercitare 

x 

Decontare 

fizică sau în 

numerar xi 

Numărul 

drepturilor de 

vot 

% 
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din 

drepturile de 

vot 

- - - - - - 
      

      

 

SUBTOTAL 

B.2 

- - 

8. Informaţii în legătură cu persoana subiect al obligaţiei de notificare 

[ _] Persoana subiect al obligaţiei de notificare nu este controlată de către nicio persoană fizică sau 

entitate legală şi nu controlează nicio entitate (entităţi) care are (au) în mod direct sau indirect o 

expunere în emitentul acţiunilor suport. 

[x] Lanţul complet al persoanelor controlate prin intermediul cărora se deţin efectiv drepturi de vot 

şi/sau instrumente financiare, începând cu persoana fizică sau entitatea legală de ultim nivel care le 

controlează: 

Numele/Denumirea 

% din drepturile de vot 

dacă acesta este egal 

sau mai mare decât 

pragul care trebuie 

notificat 

% din drepturile de vot 

prin intermediul 

instrumentelor 

financiare dacă acesta 

este egal sau mai mare 

decât pragul care 

trebuie notificat 

Totalul celor două, 

dacă acesta este egal 

sau mai mare decât 

pragul care trebuie 

notificat 

FLORIN-ION 
POGONARU 

34,50% - 34,50% 

VICTORIA ART & 

BUSINESS CENTER 

S.R.L. 
1,73% 

- 

1,73% 

ECDL ROMANIA SA 1,69% - 1,69% 

TUDOR-ALEXANDRU 

GEORGESCU 6,08% 
- 

6,08% 

NORD SA 21,35% - 21,35% 
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PROFESSIONAL IMO 

PARTNERS S.A. 4,63% 
- 

4,63% 

*Florin-Ion Pogonaru, Victoria Art & Business Center S.R.L., ECDL Romania S.A., Tudor-Alexandru 
Georgescu, Nord S.A. și Professional IMO Partners S.A. acționează în mod concertat cu privire la 
deținerile în Emitent. 

9. În cazul votului prin reprezentant: - 

10. Informații suplimentare: - 

 

 

Întocmit astăzi, 29 septembrie 2022. 

VICTORIA ART & BUSINESS CENTER S.R.L. 

Reprezentată de: LUCIAN CĂRUCERIU 

În calitate de: Administrator 

Semnătură: 

_______________________ 



 

 
 
 

RAPORT CURENT 
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piața și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piață 

 
 

Data raportului 29.09.2022 
Denumirea societății PROMATERIS S.A. 

Sediul social Șos. București – Târgoviște Nr. 1, Buftea, Ilfov, România 

Telefon 0786083603 
Email shares@promateris.com    

Nr. înreg. la ONRC J23/835/2018 

Cod unic de înregistrare 108 

Capital social subscris și vărsat 2.869.749,90 lei 

Număr de acțiuni 28.697.499 
Piața de tranzacționare Piața Principală a Bursei de Valori București, Categoria 

Standard, simbol PPL 

 
Evenimente importante de raportat:  Notificarea detinerilor majore 

In conformitate cu art.71 din Legea nr.24/2017 si art.131 din Regulamentul ASF nr.5/2018, punem la 

dispozitia publicului, anexata :  

 - ”Notificarea detinerilor majore” - intocmita si transmisa de catre actionarul GEORGESCU 

TUDOR-ALEXANDRU, prin care raporteaza actiunea concertata in raport cu emitentul PROMATERIS 

S.A. 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat. 
 

 

DIRECTOR GENERAL,  

 
Tudor Alexandru GEORGESCU 

 
 
 

tel:+40786083603
mailto:shares@promateris.com


PAGINA   1  

 

 
  

 

Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare 

office@asfromania.ro  

  

Notificarea deținerilor majore conform art. 71 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de 

instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 131 din Regulamentul Autorității de 

Supraveghere Financiare nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piață 

1. Identitatea emitentului sau a emitentului acțiunilor suport existente, la care sunt anexate 

drepturi de vot: 

PROMATERIS S.A. („Emitentul”) 

SIMBOL: PPL 

Șoseaua București – Târgoviște, nr. 1, Buftea, Județul Ilfov, România  

CUI: 108 

Nr. de înregistrare: J23/835/2018, EUID: ROONRC J23/835/2018 

Cod LEI: 529900BBRUE8TIQBVV90 

2.  Motivele notificării: 

[ _ ] O achiziție sau cedare a drepturilor de vot 

[ x ] O achiziție sau cedare a instrumentelor financiare 

Tudor Georgescu a înstrăinat prin intermediul unei tranzacții OTC un număr de 1.605.436 acțiuni ale   

Emitentului, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 RON și o valoare nominală totală de 160.543,6 RON, 

deținând astfel 1.743.390 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 RON și o valoare nominală totală 

de 174.339 în capitalul social al Emitentului. 

[ _ ] Un eveniment prin care se modifică repartizarea drepturilor de vot 

[ _ ] Altele: 

3.  Detalii ale persoanei subiect al obligației de notificare: 

Numele/Denumirea:   

TUDOR - ALEXANDRU GEORGESCU 

Orașul și țara sediului social (dacă este cazul): 

București, România 

4. Numele/denumirea completă al/a acționarului/acționarilor (dacă este diferit/sunt diferiți de 

punctul 3) 

- 

mailto:office@asfromania.ro
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5. Data scăderii sub, a atingerii sau depășirii pragului (procentului de vot): 

28 septembrie 2022 

6. Totalul pozițiilor persoanelor subiect al obligației de notificare:  

  

% din drepturile de vot 

anexate acţiunilor (totalul 

din 7.A) 

% din 

drepturile de 

vot prin 

intermediul 

instrumentelor 

financiare 

(totalul din 

7.B.1 + 7.B.2) 

Totalul celor 

două exprimat 

procentual 

% 

(7.A + 7.B) 

Numărul total de 

drepturi de vot 

ale emitentului 

Situaţia 

rezultată, la 

data la care s-a 

scăzut sub, s-a 

depăşit sau 

atins pragul 

6,08% - 6,08% 28.697.499   

Poziţia la data 

notificării 

anterioare 

(dacă este 

cazul) 

10,45%  - 10,45% 15.365.147 

7. Informaţii de notificat cu privire la situaţia rezultată, la data la care s-a depăşit, s-a scăzut sub 

sau s-a atins pragul  

A: Drepturile de vot anexate acţiunilor 

Clasa/tipul de 

acţiuni Codul 

ISIN, după caz 

Numărul drepturilor de vot % din drepturile de vot 

Direct 

Art. 71 alin. (1)-

(3) din Legea nr. 

24/2017 

Indirect 

Art. 72 din Legea 

nr. 24/2017 

Direct 

Art. 71 alin. (1)-(3) 

din Legea nr. 

24/2017 

Indirect 

Art. 72 din Legea 

nr. 24/2017 

https://sintact.ro/#/dokument/16961894?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16961894?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16961894?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16961894?cm=DOCUMENT
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Ordinare, 
Cod ISIN 

ROPRLAACNOR7 

           1.743.390 - 6,08% - 

          

          

SUBTOTAL A 
           1.743.390 6,08% 

B 1: Instrumentele financiare în conformitate cu art. 75 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 24/2017 

Tipul de 

instrument 

financiar 

Data expirării 

(data scadentă) 

Perioada de 

conversie/exercitare 

Numărul 

drepturilor de vot 

care pot fi 

achiziţionate dacă 

instrumentul este 

exercitat/convertit 

% 

din drepturile 

de vot 

- - - - - 
     

     

 

SUBTOTAL B.1 
- - 

B 2: Instrumente financiare cu un efect economic similar în conformitate cu art. 75 alin. (1) lit. b) 

Legea nr. 24/2017 

Tipul de 

instrument 

financiar 

Data expirării 

ix (data 

scadentă) 

Perioada de 

conversie/exercitare 

x 

Decontare 

fizică sau în 

numerar xi 

Numărul 

drepturilor de 

vot 

% 

din 

drepturile de 

vot 

- - - - - - 
      

      

 

SUBTOTAL 

B.2 

- - 

https://sintact.ro/#/dokument/16961894?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16961894?cm=DOCUMENT
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8. Informaţii în legătură cu persoana subiect al obligaţiei de notificare 

[ _ ] Persoana subiect al obligaţiei de notificare nu este controlată de către nicio persoană fizică sau 

entitate legală şi nu controlează nicio entitate (entităţi) care are (au) în mod direct sau indirect o 

expunere în emitentul acţiunilor suport. 

[X] Lanţul complet al persoanelor controlate prin intermediul cărora se deţin efectiv drepturi de vot 

şi/sau instrumente financiare, începând cu persoana fizică sau entitatea legală de ultim nivel care le 

controlează: 

Numele/Denumirea 

% din drepturile de vot 

dacă acesta este egal 

sau mai mare decât 

pragul care trebuie 

notificat 

% din drepturile de vot 

prin intermediul 

instrumentelor 

financiare dacă acesta 

este egal sau mai mare 

decât pragul care 

trebuie notificat 

Totalul celor două, 

dacă acesta este egal 

sau mai mare decât 

pragul care trebuie 

notificat 

FLORIN-ION 
POGONARU 

34,50% - 34,50% 

VICTORIA ART & 

BUSINESS CENTER 

S.R.L. 
1,73% 

- 

1,73% 

ECDL ROMANIA SA 1,69% - 1,69% 

TUDOR-ALEXANDRU 

GEORGESCU 6,08% 
- 

6,08% 

NORD SA 21,35% 
- 

21,35% 

PROFESSIONAL IMO 

PARTNERS S.A. 4,63% 
- 

4,63% 

* Florin-Ion Pogonaru, Victoria Art & Business Center S.R.L., ECDL Romania S.A., Tudor-Alexandru 
Georgescu, Nord S.A. și Professional IMO Partners S.A. acționează în mod concertat cu privire la 
deținerile în Emitent. 

9. În cazul votului prin reprezentant: - 

10. Informații suplimentare: - 

 

Întocmit astăzi, 29 septembrie 2022. 

TUDOR - ALEXANDRU GEORGESCU 

Semnătură: 

________________________  
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 A: Datele de identificare ale persoanei subiect al obligației de notificare:  

Numele/Denumirea completă (inclusiv forma juridică pentru entitățile legale): 

TUDOR - ALEXANDRU GEORGESCU 

Adresa de contact (sediul social în cazul entităților legale):  

Șoseaua București – Târgoviște, nr. 1, Buftea, Județul Ilfov, România 

E-mail:  

[●] 

Numărul de telefon/Numărul de fax:  

[●] 

Alte informații utile (cel puţin o persoană de contact pentru persoane juridice): - 

B: Datele de identificare ale persoanei care realizează notificarea, dacă este cazul 

Numele/Denumire completa:  

- 

Adresa de contact:  

- 

E-mail:  

- 

Numărul de telefon/Numărul de fax: 

- 

Alte informații utile (relația funcțională cu persoana sau entitatea legală subiect al obligației de notificare): - 

C: Informații suplimentare: - 
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Întocmit astăzi, 29 septembrie 2022. 

TUDOR-ALEXANDRU GEORGESCU 

Semnătură: 

_____________________________ 

 



 

 
 
 

RAPORT CURENT 
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piața și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piață 

 
 

Data raportului 29.09.2022 
Denumirea societății PROMATERIS S.A. 

Sediul social Șos. București – Târgoviște Nr. 1, Buftea, Ilfov, România 

Telefon 0786083603 
Email shares@promateris.com    

Nr. înreg. la ONRC J23/835/2018 

Cod unic de înregistrare 108 

Capital social subscris și vărsat 2.869.749,90 lei 

Număr de acțiuni 28.697.499 
Piața de tranzacționare Piața Principală a Bursei de Valori București, Categoria 

Standard, simbol PPL 

 
Evenimente importante de raportat:  Notificarea detinerilor majore 

In conformitate cu art.71 din Legea nr.24/2017 si art.131 din Regulamentul ASF nr.5/2018, punem la 

dispozitia publicului, anexata :  

 - ”Notificarea detinerilor majore” - intocmita si transmisa de catre actionarul FLOREASCA 

DEVELOPMENT S.A., prin care raporteaza actiunea concertata in raport cu emitentul PROMATERIS 

S.A. 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat. 
 

 

DIRECTOR GENERAL,  

 
Tudor Alexandru GEORGESCU 

 
 
 

tel:+40786083603
mailto:shares@promateris.com
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Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare 

office@asfromania.ro  

  

Notificarea deținerilor majore conform art. 71 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de 

instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 131 din Regulamentul Autorității de 

Supraveghere Financiare nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piață 

1. Identitatea emitentului sau a emitentului acțiunilor suport existente, la care sunt anexate 

drepturi de vot: 

PROMATERIS S.A. („Emitentul”) 

SIMBOL: PPL 

Șoseaua București – Târgoviște, nr. 1, Buftea, Județul Ilfov, România  

CUI: 108 

Nr. de înregistrare: J23/835/2018, EUID: ROONRC J23/835/2018 

Cod LEI: 529900BBRUE8TIQBVV90 

2.  Motivele notificării: 

[ _ ] O achiziție sau cedare a drepturilor de vot 

[ x ] O achiziție sau cedare a instrumentelor financiare 

Floreasca Development S.A. a înstrăinat prin intermediul unei tranzacții OTC un număr de                    

1.694.188  acțiuni ale   Emitentului, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 RON și o valoare nominală 

totală de 169.418,8 RON. Ca urmare a acestei tranzacții, Floreasca Development S.A. nu mai deține nicio 

acțiune în capitalul social al Emitentului. 

[ _ ] Un eveniment prin care se modifică repartizarea drepturilor de vot 

[ _ ] Altele: 

3.  Detalii ale persoanei subiect al obligației de notificare: 

Numele/Denumirea:   

FLOREASCA DEVELOPMENT S.A. 

Orașul și țara sediului social (dacă este cazul): 

București, România 

4. Numele/denumirea completă al/a acționarului/acționarilor (dacă este diferit/sunt diferiți de 

punctul 3) 

- 

mailto:office@asfromania.ro
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5. Data scăderii sub, a atingerii sau depășirii pragului (procentului de vot): 

28 septembrie 2022 

6. Totalul pozițiilor persoanelor subiect al obligației de notificare:  

  

% din drepturile de vot 

anexate acţiunilor (totalul 

din 7.A) 

% din 

drepturile de 

vot prin 

intermediul 

instrumentelor 

financiare 

(totalul din 

7.B.1 + 7.B.2) 

Totalul celor 

două exprimat 

procentual 

% 

(7.A + 7.B) 

Numărul total de 

drepturi de vot 

ale emitentului 

Situaţia 

rezultată, la 

data la care s-a 

scăzut sub, s-a 

depăşit sau 

atins pragul 

0% - 0% 28.697.499   

Poziţia la data 

notificării 

anterioare 

(dacă este 

cazul) 

11,03%  - 11,03% 15.365.147 

7. Informaţii de notificat cu privire la situaţia rezultată, la data la care s-a depăşit, s-a scăzut sub 

sau s-a atins pragul  

A: Drepturile de vot anexate acţiunilor 

Clasa/tipul de 

acţiuni Codul 

ISIN, după caz 

Numărul drepturilor de vot % din drepturile de vot 

Direct 

Art. 71 alin. (1)-

(3) din Legea nr. 

24/2017 

Indirect 

Art. 72 din Legea 

nr. 24/2017 

Direct 

Art. 71 alin. (1)-(3) 

din Legea nr. 

24/2017 

Indirect 

Art. 72 din Legea 

nr. 24/2017 

https://sintact.ro/#/dokument/16961894?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16961894?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16961894?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16961894?cm=DOCUMENT
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Ordinare, 
Cod ISIN 

ROPRLAACNOR7 

0 - 0% - 

          

          

SUBTOTAL A 
           0 0% 

B 1: Instrumentele financiare în conformitate cu art. 75 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 24/2017 

Tipul de 

instrument 

financiar 

Data expirării 

(data scadentă) 

Perioada de 

conversie/exercitare 

Numărul 

drepturilor de vot 

care pot fi 

achiziţionate dacă 

instrumentul este 

exercitat/convertit 

% 

din drepturile 

de vot 

- - - - - 
     

     

 

SUBTOTAL B.1 
- - 

B 2: Instrumente financiare cu un efect economic similar în conformitate cu art. 75 alin. (1) lit. b) 

Legea nr. 24/2017 

Tipul de 

instrument 

financiar 

Data expirării 

ix (data 

scadentă) 

Perioada de 

conversie/exercitare 

x 

Decontare 

fizică sau în 

numerar xi 

Numărul 

drepturilor de 

vot 

% 

din 

drepturile de 

vot 

- - - - - - 
      

      

 

SUBTOTAL 

B.2 

- - 

https://sintact.ro/#/dokument/16961894?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16961894?cm=DOCUMENT
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8. Informaţii în legătură cu persoana subiect al obligaţiei de notificare 

[ _] Persoana subiect al obligaţiei de notificare nu este controlată de către nicio persoană fizică sau 

entitate legală şi nu controlează nicio entitate (entităţi) care are (au) în mod direct sau indirect o 

expunere în emitentul acţiunilor suport. 

[_] Lanţul complet al persoanelor controlate prin intermediul cărora se deţin efectiv drepturi de vot 

şi/sau instrumente financiare, începând cu persoana fizică sau entitatea legală de ultim nivel care le 

controlează: 

Numele/Denumirea 

% din drepturile de vot 

dacă acesta este egal 

sau mai mare decât 

pragul care trebuie 

notificat 

% din drepturile de vot 

prin intermediul 

instrumentelor 

financiare dacă acesta 

este egal sau mai mare 

decât pragul care 

trebuie notificat 

Totalul celor două, 

dacă acesta este egal 

sau mai mare decât 

pragul care trebuie 

notificat 

- - - - 
    

 

9. În cazul votului prin reprezentant: - 

10. Informații suplimentare: - 

 

Întocmit astăzi, 29 septembrie 2022. 

FLOREASCA DEVELOPMENT S.A. 

Reprezentată de: TUDOR-ALEXANDRU GEORGESCU 

În calitate de: Reprezentant permanent al administratorului unic CIRCULAR SOLUTIONS SRL 

Semnătură: 

________________________  
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 A: Datele de identificare ale persoanei subiect al obligației de notificare:  

Numele/Denumirea completă (inclusiv forma juridică pentru entitățile legale): 

FLOREASCA DEVELOPMENT S.A. 

Adresa de contact (sediul social în cazul entităților legale):  

București Sectorul 2, Strada Icoanei, Nr. 20, Parter 

E-mail:  

[●] 

Numărul de telefon/Numărul de fax:  

[●] 

Alte informații utile (cel puţin o persoană de contact pentru persoane juridice): TUDOR-ALEXANDRU 

GEORGESCU  

B: Datele de identificare ale persoanei care realizează notificarea, dacă este cazul 

Numele/Denumire completa:  

TUDOR-ALEXANDRU GEORGESCU 

Adresa de contact:  

Șoseaua București – Târgoviște, nr. 1, Buftea, Județul Ilfov, România 

E-mail:  

[●] 

Numărul de telefon/Numărul de fax: 

[●] 

Alte informații utile (relația funcțională cu persoana sau entitatea legală subiect al obligației de notificare): 

TUDOR-ALEXANDRU GEORGESCU are calitatea de reprezentant permanent al CIRCULAR SOLUTIONS SRL, 

administratorul Floreasca Development SA. 



PAGINA   6  

 

   

 

C: Informații suplimentare: - 
 

 

Întocmit astăzi, 29 septembrie 2022. 

FLOREASCA DEVELOPMENT S.A. 

Reprezentată de: TUDOR-ALEXANDRU GEORGESCU 

În calitate de: Reprezentant permanent al administratorului unic CIRCULAR SOLUTIONS SRL 

Semnătură: 

_____________________________ 

 


