
 

 

 

 

 

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: 20.09.2021 

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: Publicarea Prospectului UE pentru creştere în vederea majorării 

capitalului social al societăţii BONAS IMPORT EXPORT S.A. 

 

 

Conducerea BONAS IMPORT EXPORT S.A., denumită în continuare „Compania”, informează piața despre 

publicarea Prospectului UE pentru creştere privind operațiunea de majorare a capitalului aprobată prin 

hotărârea AGEA nr. 3 din data de 17.12.2020, publicată ȋn Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 630/15.02.2021 

și a hotărârilor Consiliului de Administrație nr.1 din 29.06.2021 si nr.2 din 30.06.2021  publicate în Monitorul 

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 

mailto:investitori@bonas.ro
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Oficial partea a IV-a nr.3109/30.07.2021. Documentul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere 

Financiară, așa cum se menționează în Decizia ASF nr. 1134 din data de 15.09.2021.  

Prospectul, formularele de subscriere și revocare precum și Decizia ASF de aprobare a Prospectului sunt 

disponibile pentru investitori pe pagina de internet a Emitentului https://bonas.ro/investitori/majorare-de-

capital, pe pagina de internet a Intermediarului, www.interdealer.ro, precum și pe profilul emitentului pe site-

ul BVB(www.bvb.ro) ataşate prezentului raport curent. 

Conform hotărârii AGEA nr. 3 din data de 17.12.2020, sunt oferite în cadrul Ofertei un număr de 9.780.000 

acţiuni ordinare, nominative, indivizibile, cu valoare nominală de 1,00 leu şi valoare de emisiune de 1,00 

leu/acţiune, acţiuni ce vor putea fi subscrise în baza exercitării drepturilor de preferinţă alocate tuturor 

acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de înregistrare 23.07.2021, proporţional cu cota de 

capital deţinută de acţionari la data de înregistrare. Pentru fiecare acţiune deţinută la data de înregistrare 

fiecare acţionar va putea subscrie 2 acţiuni noi la valoarea de 1,00 leu fiecare.  

Perioada de derulare a ofertei este: 23.09.2021 – 23.10.2021. 

Preţul de subscriere este 1,00 leu/acţiune. Intermediarul ofertei este S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. 

Oferta se desfăşoară cu respectarea tuturor condiţiilor din prospect. 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NAȘ VASILE 
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