BONAS IMPORT EXPORT S.A.
CUI: RO228824, Reg.Com. J12/3785/1991
Com. Apahida, sat Dezmir, Crișeni nr.5, Cluj, România
Tel. 0264 487 800,
Fax 040 264 487 808
Email: investitori@bonas.ro

RAPORT CURENT
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de
piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața și
Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului: 23.07.2021
Denumirea societății: „BONAS IMPORT EXPORT” S.A.
Sediul social: Sat Dezmir, Comuna Apahida, Str. CrişenI, Nr. 5, Judeţul Cluj
Telefon: 0040/264 487.800
Email: investitori@bonas.ro
Nr. înreg. la ONRC: J12/3785/1991
Cod unic de înregistrare: 228824
Capital social subscris și vărsat: 4.890.000,00 lei
Număr de acțiuni: 4.890.000
Piața de tranzacționare Acțiuni: SMT AeRO Premium, simbol BONA
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: Acțiuni

Evenimente importante de raportat: Clarificǎri privind operaţiunea de majorare a capitalului social prin aport
ȋn numerar prin exercitarea dreptului de preferinţǎ proporţional cu cota de capital deţinută de acţionari la
data de înregistrare.
Ȋn urma solicitǎrilor primite din partea unui numǎr ȋnsemnat de investitori privind clarificǎri ȋn legǎturǎ cu
perioada şi modalitatea de desfǎşurare a operaţiunilor aferente majorǎrii capitalului social al emitentului
BONAS IMPORT EXPORT SA prin aport ȋn numerar, ȋn vederea asigurǎrii unei informǎri complete şi
corecte a acţionarilor şi potenţialilor investitori, facem urmǎtoarele precizǎri:
Raportat la cele de mai sus, Regulamentului ASF nr.5/2018 prevede:
- dreptul de preferinţă este un drept patrimonial, care încorporează dreptul titularului său de a subscrie
acţiuni nou-emise în cadrul unei majorări a capitalului social, proporţional cu numărul de drepturi deţinute
la data exercitării acestora, întro perioadă de timp determinată. Drepturile de preferinţă sunt acordate/emise
în contul acţionarilor înscrişi la data de înregistrare în registrul emitentului proporţional cu acţiunile deţinute
la această dată, indiferent de participarea acestora la adunarea generală extraordinară a acţionarilor
emitentului sau de votul exprimat de aceştia cu privire la majorarea capitalului social.
- Perioada în care se pot subscrie acţiuni nou-emise în cadrul exercitării dreptului de preferinţă nu
este mai mică de o lună de la data stabilită în prospectul/prospectul proporţionat de ofertă, dată ulterioară

datei de înregistrare şi datei de publicare a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor sau a
consiliului de administraţie/directoratului în Monitorul Oficial al României
- Oferirea către acţionarii existenţi în cadrul dreptului de preferinţă a unor acţiuni emise în vederea
majorării capitalului social se realizează în baza unui prospect/prospect proporţionat în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 809/2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European
şi a Consiliului în ceea ce priveşte informaţiile conţinute în prospectele, structura prospectelor, includerea
de informaţii prin trimiteri, publicarea prospectelor şi difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar, denumit
în continuare Regulamentul (CE) nr. 809/2004, în ceea ce priveşte formatul şi conţinutul prospectului, ale
prospectului de bază, ale rezumatului şi ale condiţiilor finale şi în ceea ce priveşte cerinţele de publicitate,
cu modificările şi completările ulterioare
Ȋn conformitate cu prevederile de mai sus, ale hotǎrârii AGEA nr. 3 din data de 17.12.2020, ale hotǎrǎrilor
CA nr. 1 din data de 29.06.2021 şi nr. 2 din data de 30.06.2021, deţinătorii dreptului de preferinţă sunt
acţionarii persoane fizice şi juridice ȋnscriși în Registrul Acţionarilor ţinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.,
la data de înregistrare, 23.07.2021.
Perioada de subscriere şi vărsare a aporturilor în numerar este de 31 zile calendaristice şi începe să
curgă de la data stabilită în prospectul aprobat de către ASF, datǎ care este ulterioară datei de înregistrare
şi datei de publicare a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor sau a consiliului de
administraţie/directoratului în Monitorul Oficial al României. Hotǎrǎrile CA nr. 1 din data de 29.06.2021 şi
nr. 2 din data de 30.06.2021 urmeazǎ a fi publicate ȋn Monitorul Oficial al României, operaţiune care, ȋn
practicǎ, dureazǎ aproximativ o lunǎ de la data depunerii spre publicare, deci cele douǎ hotǎrǎi CA vor fi
publicate ȋn prima jumǎtate a lunii august. Prospectul de ofertǎ va fi ȋnaintat ASF la ȋnceputul sǎptǎmânii
viitoare, pentru a putea fi analizat şi aduse eventuale modificǎri/completǎri pânǎ la data când vor fi publicate
cele douǎ hotǎrâri CA, astfel ȋncât perioada de subsciere şi majorare sǎ poatǎ ȋncepe imediat dupǎ
publicarea lor.
Dreptul de preferință va putea fi exercitat de cǎtre acţionarii existenţi ȋn Registrul Acţionarilor ţinut de
DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la data de înregistrare, 23.07.2021, pe o perioadă de 31 de zile de la data
stabilită în prospectul aprobat de către ASF. Pentru fiecare acţiune deţinută la data de înregistrare fiecare
acţionar va putea subscrie 2(două) acţiuni noi cu o valoare nominală de 1 leu fiecare. Aporturile în numerar
vor fi virate într-un cont bancar colector deschis de cǎtre Emitent pentru prezenta majorare de capital social,
cont ce va fi evidenţiat în prospectul aprobat de către ASF şi pe formularul de subscriere pus la dispoziţia
acţionarilor începând cu prima zi a perioadei de subscriere şi exercitare a dreptului de preferinţă.
Dupǎ aprobare prospectul va fi fǎcut public inclusiv prin raportarea ce va fi facutǎ de emitent pe site-ul
Bursei de Valori Bucureşti.
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