
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document de prezentare a drepturilor de preferință 
aferente majorării capitalului social al 

Simtel Team S.A. 
prin aport în numerar cu emisiune de acțiuni noi 
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INFORMAȚII EMITENT 

 

INFORMAȚII DESPRE EMITENT 

Nume Simtel Team S.A. 

Forma juridică Societate pe acțiuni 

Cod fiscal RO 26414626 

Număr înregistrare Registrul Comerțului J40/564/2010 

Sediu social 
Splaiul Independenței 319 SP. OB 410, Sector 6, 

București 

INFORMAȚII DESPRE VALORILE MOBILIARE 

Simbol SMTLR01 

Cod ISIN  

DETALII CONTACT PENTRU INVESTITORI 

Număr de telefon +40 31 860 21 01 

Email investors@simtel.ro 

Website www.simtel.ro 
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MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL 

Operațiunea de majorare a capitalului social a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor Companiei, din 28.12.2021.  

Conform acestei hotărâri, Compania va emite în operațiunea de majorare a capitalului 705.500 de 
actiuni noi ordinare, nominative si dematerializate cu valoarea nominala de 0,2 RON per actiune. 
Prin urmare, daca operatiunea este reușită și toate acțiunile sunt vândute, capitalul social al 
Societății va fi mărit de la valoarea nominală de 1.411.000 RON și până la valoarea nominală maximă 
de 1.552.100 RON. 

Operațiunea de majorare a capitalului va fi organizată în două etape. În prima etapă, investitorii vor 
putea cumpăra acțiuni nou emise pe baza numărului de drepturi de preferință. Pentru a subscrie o 
nouă acțiune, sunt necesare 10 drepturi de preferință, cu rotunjire la cel mai apropiat număr natural 
inferior. Drepturile de preferință cu simbol SMTLR01, au fost încărcate în conturile acționarilor în 
data de 02.02.2022. Drepturile de preferință pot fi tranzacționate pe piața SMT-AeRO a Bursei de 
Valori București timp de 5 zile lucratoare, în intervalul 18.05.2022 – 24.05.2022. 

Prețul per acțiune la care deținătorii de drepturi de preferință vor putea subscrie („Etapa 1”) a fost 
stabilit la 18,1994 lei / acțiune. Prețul per acțiune include valoarea nominală (0,2 lei) și prima de 
emisiune (17,9994 lei). Prețul a fost calculat ca prețul mediu ponderat de tranzacționare pentru 
ultimele 30 de zile calendaristice anterioare datei de depunere a prospectului pentru aprobarea de 
către ASF, la care se aplică o reducere de 25%. Prospectul a fost depus pentru aprobarea ASF în 
data de 27.04.2022. 

Acțiunile nou emise, rămase nesubscrise în etapa exercitarii drepturilor de preferință, vor fi oferite 
unui număr de maximum 149 de investitori („Etapa 2”) la un preț de 18,2094 lei / acțiune. Prețul per 
acțiune include valoarea nominală (0,2 lei) și prima de emisiune (18,0094 lei). Prețul a fost calculat 
prin adăugarea a 0,01 lei la prețul stabilit pentru Etapa 1 a majorării capitalului social. 

DESTINAȚIA SUMELOR PROVENIND DIN MAJORAREA DE CAPITAL SOCIAL 

Majorarea capitalului social se realizează cu scopul asigurării surselor de finanțare necesare în 
special în domeniul energiei verzi, pentru continuarea proiectelor de dezvoltare cu partenerii actuali 
– marile rețele de discountere, retaileri de amenajări interioare și exterioare, peste 50 de proiecte 
fotovoltaice de implementat prin programul Electric UP, alte minim 10 proiecte de 5-600 kW 
fiecare pentru companii din industrie, prelucrare și servicii, dar și capacități importante în stadiul de 
negociere.  

Toate aceste proiecte sunt estimate a genera o creștere a cifrei de afaceri de peste 30% în 2022, 
ajungând la venituri de peste 75 milioane lei. Această creștere trebuie susținută prin dezvoltarea 
stocurilor materiale, dezvoltarea echipei de mentenanță și vânzări la Cluj, Iași și Timișoara. Totodată 
este vizată dezvoltarea a 4 proiecte fotovoltaice, de aproximativ 80-100 MWp, (la Giurgiu 40-60 
MWp, Ianca 8-10 MWp, Anina 20-25 MWp și Plesoiu 1,5 MWp), proiectele astfel dezvoltate ready 
to build urmând să aibă o valoare de piață agregată de 4,8 – 6 mil. EUR, iar în situația in care ar fi 
construite 60-70 mil. euro. 

STRATEGIA PE TERMEN MEDIU DE DEZVOLTARE A SOCIETĂȚII 

Principala direcție de dezvoltare a afacerii este reprezentată de intensificarea activității liniei de 
business pentru energie verde și transformarea companiei din contractor EPC în ‘one-stop-shop’ 
prin oferirea întregii game de servicii necesare în piață. Aceasta include implementarea 
următoarelor acțiuni: 
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• Scalarea subdiviziei de proiectare, instalare, implementare, construcție și mentenanță 
pentru proiecte fotovoltaice prin continuarea activității actuale și adăugarea de servicii noi 
cum ar fi finanțarea proiectelor pe o perioadă de 5-9 ani pe modelul ESCO – care presupune 
oferirea unui pachet de servicii complet pentru clienți, inclusiv aranjarea finanțării proiectului; 

• Dezvoltarea subdiviziei de distribuție B2B de componente și materiale necesare în 
construcția de proiecte de energie fotovoltaică. Astfel, se vor diversifica sursele de venituri pe 
segmentul de Energie, iar prin relațiile care vor fi construite cu clienții subdiviziei de distribuție 
se preconizează o mai bună reprezentare în teritoriu a serviciilor de EPC oferite de Emitent, 
existând potențial de “cross-selling” și implicit creșterea vânzărilor subdiviziei de 
implementare proiecte. 

• Dezvoltarea de proiecte fotovoltaice pe sol până la stadiul ready-to-build, cu oportunitatea 
de a continua construcția proiectului după vânzare, în calitate de contractor EPC. Prin această 
linie de dezvoltare, compania va produce beneficii atât din profitul obținut în urma vânzării 
proiectelor ready-to-build precum și prin asigurarea prestării serviciilor de EPC pentru 
construcția ulterioară a proiectelor. În funcție de oportunitățile din piață, există și opțiunea 
dezvoltării complete, la cheie a proiectelor fotovoltaice și a vânzării ulterioare a acestora. 

• Continuarea dezvoltării subdiviziei de stații de încărcare mașini electrice odată cu 
dezvoltarea acestei piețe. În această direcție sunt avute în vedere atât creșterea echipei și 
acumularea de cunoștințe, cât și dezvoltarea unei platforme de monitorizare și operare a 
stațiilor de încărcare pentru mașinile electrice care va completa paleta de servicii pentru 
această subdivizie.  

• Completarea paletei de servicii oferite cu servicii de operare parcuri fotovoltaice, predicție 
producție/consum energie, vânzare energie pentru clienții deținători de parcuri fotovoltaice 
etc.  

• Producție energie electrică, ce presupune dezvoltarea de proiecte fotovoltaice proprii 
(achiziționare teren, dezvoltare proiect, construire, punere în funcțiune, etc.). 

Aceste direcții de dezvoltare pot fi realizate atât organic, cât și prin achiziții, conducerea companiei 
având ca strategie analizarea ambelor variante și luarea deciziilor punctual în funcție de 
oportunitățile disponibile în piață. 

PREZENTAREA DREPTURILOR DE PREFERINȚĂ 

Numărul drepturilor de preferință emise a fost egal cu numărul acțiunilor emise de către Simtel 
Team S.A. așa cum a fost înregistrat în registrul acționarilor al Societății ținut de Depozitarul Central 
S.A., cu data de înregistrare de 01.02.2022. Fiecare acționar înregistrat în registrul acționarilor 
Societății ținut de Depozitarul Central S.A. cu data de înregistrare de 01.02.2022, a primit un număr 
de drepturi de preferință egal cu numărul de acțiuni deținute. 

Un acționar al Simtel Team S.A. înregistrat în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul 
Central S.A. la data de înregistrare de 01.02.2022, respectiv, dacă este cazul, o persoană care a 
dobândit, în perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință, drepturi de preferință de la 
acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A., cu 
data de înregistrare de 01.02.2022, poate subscrie un număr maxim de Acțiuni Noi calculat prin 
împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute de respectivul acționar la numărul 
drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o Acțiune Nouă (10). 

În cazul în care numărul maxim de acțiuni care pot fi subscrise pe parcursul perioadei de exercitare 
a drepturilor de preferință (rezultând prin aplicarea calculului de mai sus) nu este un număr natural, 
numărul maxim de acțiuni care pot fi efectiv subscrise va fi rotunjit în jos la următorul număr natural 
inferior. 

PERIOADA DE SUBSCRIERE 

Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi, pe durata exercitării drepturilor de preferință, o persoană 
Iîndreptățită trebuie să dețină 10 drepturi de preferință. Poate fi subscris un număr maxim de 
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Acțiuni Noi calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute de Persoana 
Îndreptățită la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o Acțiune Nouă (10). În 
cazul în care numărul maxim de acțiuni care pot fi subscrise pe parcursul perioadei de exercitare a 
drepturilor de preferință (rezultând prin aplicarea calculului de mai sus) nu este un număr natural, 
numărul maxim de acțiuni care pot fi efectiv subscrise va fi rotunjit în jos la următorul număr natural 
inferior.  

Drepturile de preferință emise acționarilor sunt transferabile și vor fi admise la tranzacționare pe 
piața AeRO operată de Bursa de Valori București și vor fi tranzacționate pentru o durată de cinci (5) 
zile lucrătoare, începând cu a doua zi lucratoare de la publicarea prospectului, respectiv în intervalul 
18.05.2022 și 24.05.2022. 

Perioada de exercitare a drepturilor de preferință va fi de 30 zile calendaristice, începând din a treia 
zi lucrătoare după încheierea perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință, respectiv între: 
27.05.2022 și 25.06.2022. Subscrierea în cadrul Ofertei se va realiza în intervalul 9:00 -17.00 ale 
fiecărei Zile Lucrătoare, cu excepția ultimei Zile Lucrătoare când programul de subscriere este 9.00 
-13.00.  

În termen de o (1) zi lucrătoare de la încheierea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, 
Emitentul va publica un raport curent prin intermediul Bursei de Valori București, prin care va 
anunța rezultatul subscrierilor realizate în perioada drepturilor de preferință și numărul de acțiuni 
rămase ce vor face obiectul plasamentului privat.  

Investitorii care dețin acțiuni ale Emitentului în Secțiunea I a Depozitarului Central pot subscrie 
numai prin intermediul BT Capital Partners SA, prin transmiterea în perioada de subscriere, în 
format fizic sau pe suport electronic, prin email, cu semnătură electronică extinsă calificată, 
Formularul de subscriere în original, însoțit de dovada platii și documentele prevăzute în prospect. 
Intermediarul va confirma, printr-un email de confirmare, primirea formularului de subscriere 
semnat electronic și trimis prin e-mail.  

Investitorii care dețin acțiuni ale Emitentului în Secțiunea a II-a a Depozitarului Central (conturi 
globale) vor putea subscrie atât prin intermediul BT Capital Partners, cât și prin oricare alt 
intermediar autorizat de către ASF (cu condiția ca investitorul sa dețină acțiuni într-un cont de 
investiții deschis la respectivul intermediar), în fiecare zi lucrătoare din perioada de subscriere, între 
orele 9.00 si 17.00, mai puțin în ultima zi când programul de subscriere se închide la ora 13.00.  

Investitorii care dețin acțiuni ale Emitentului în Secțiunea a IIl-a a Depozitarului Central (conturi ale 
Participanților) vor subscrie direct în sistemul Depozitarului Central S.A., plata acestora fiind în 
conformitate cu reglementările Depozitarului Central S.A. 

INFORMAȚII PRIVIND TRANZACȚIONAREA DREPTURILOR DE PREFERINȚĂ 

• Numărul total de Drepturi de Preferinta simbol SMTLR01 este 7.055.000. Numărul total de 
Drepturi de Preferință SMTLR01 este egal cu numărul acțiunilor emise de către Emitent, așa 
cum este înregistrat în registrul acționarilor Emitentului ținut de Depozitarul Central S.A., cu 
data de înregistrare de 01.02.2022.  

• Fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor la data de înregistrare 01.02.2022 aferentă 
majorării de capital social i-a fost alocat in data de 02.02.2022 (data plății) un număr de Drepturi 
de Preferință SMTLR01 egal cu numărul acțiunilor deținute la acea data.  

• Drepturile de preferință pot fi tranzacționate pe piața SMT-AeRO a Bursei de Valori București 
timp de 5 zile lucratoare, în intervalul 18.05.2022 – 24.05.2022. 

• Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi pe durata exercitării Dreptului de Preferință, o persoană 
trebuie să dețină un număr de 10 Drepturi de Preferință.  
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• O persoană îndreptățită poate achiziționa un număr maxim de Acțiuni Noi calculat prin 
împărțirea numărului de Drepturi de Preferință deținute de respectivul acționar la numărul 
drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o Acțiune Nouă (10).  

• În cazul în care numărul maxim de acțiuni care pot fi subscrise pe durata exercitării Dreptului de 
Preferință (rezultat din calculul menționat anterior) nu este un număr natural, numărul maxim 
de acțiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit la numărul întreg inferior. 

ACȚIUNI NESUBSCRISE 

Acţiunile care rămân nesubscrise după perioada de exercitare a Drepturilor de Preferinţă pentru 
Acţiunile Noi vor fi oferite în cadrul unui plasament privat adresat unor (i) anumiţi investitori 
instituţionali şi profesionişti din Spaţiul Economic European (,,SEE") (inclusiv din România), care sunt 
„Investitori Calificaţi" în sensul Articolului 2(e) din Regulamentul privind Prospectul; şi sau (ii) un 
număr mai mic de 150 de persoane, altele decât Investitori Calificaţi per Stat Membru; şi/sau (iii) 
investitori cărora le pot fi adresate şi direcţionate asemenea plasamente private în mod legal, în 
conformitate cu excepţiile de la Regulamentul S (,,Regulamentul S") din Legea Privind Valorile 
Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii (,,Legea privind Valorile Mobiliare") şi fără să existe 
o obligaţie de conformare cu orice alte formalităţi conform vreunei legi aplicabile, în măsura în care 
şi doar dacă o investiţie în Noile Acţiuni nu constituie o încălcare a oricărei legi aplicabile de către 
un asemenea investitor (,,Plasamentul Privat"). 

Perioada în care se va desfășura etapa a doua a majorării va fi stabilită printr-o decizie a 
Administratorului Unic, ulterior finalizării primei etape. Acțiunile nou emise, rămase nesubscrise în 
etapa exercitării drepturilor de preferință, vor fi oferite unui număr de maximum 149 de investitori 
la un preț de 18,2094 lei / acțiune. Prețul per acțiune include valoarea nominală (0,2 lei) și prima de 
emisiune (18,0094 lei). Prețul a fost calculat prin adăugarea a 0,01 lei la prețul stabilit pentru Etapa 
1 a majorării capitalului social. 

Acțiunile noi care vor rămâne nesubscrise la finalul perioadei de subscriere aferente Plasamentului 
Privat, vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic prin care se constată rezultatele finale ale 
Majorării de Capital Social.  

 

Iulian NEDEA 

Administrator Unic 

 

 


