
Notificare cu privire la rezultatele subscrierii  in cadrul  majorarii de capital social  

CONTACTOARE S.A. Buzau hotarata in AGEA din data de 31.03.2022 

 
Data raportului: 30/09/22  
 
1. a) Denumirea emitentului. În cazul unei oferte publice primare de acţiuni, capitalul social 
înaintea ofertei publice.  
CONTACTOARE S.A. Buzau, cu sediul in Str. Mesteacanului nr. 10, Buzau,  Jud. Buzau, inregistrata la 
Registrul Comertului Buzau sub nr. J10/594/1991, CUI 1145395. 
Capitalul social inaintea majorarii de capital era 7.161.045 RON, impartit in 2.864.418 actiuni cu 
valoare nominala de 2,5 RON/actiune. 
 
b) Numele/denumirea ofertantului.  
CONTACTOARE S.A. Buzau, cu sediul in Str. Mesteacanului nr. 10, Buzau,  Jud. Buzau, inregistrata la 
Registrul Comertului Buzau sub nr. J10/594/1991, CUI 1145395. 
c) Dacă notificarea este întocmită de un succesor, numele acestuia.  
Nu este cazul 
 
d) Numărul deciziei ASF de aprobare a prospectului de ofertă.  
Prospectul referitor la majorarea de capital a fost aprobat de ASF prin Decizia nr. 957/20.07.2022.  
 
2. a) Data de iniţiere respectiv de închidere a ofertei publice prezentate în decizia de aprobare a 
prospectului de ofertă publică;  
Data de initiere aferenta exercitarii dreptului de preferinta: 25.07.2022. 
Data de inchidere aferenta exercitarii dreptului de preferinta: 24.08.2022. 
Data de initiere aferenta etapei a II-a, oferta adresata unui numar mai mic de 150 investitori, agreati de 
Consiliul de Administratie al Emitentului: 26.08.2022. 
Data de inchidere aferenta etapei a II-a, oferta adresata unui numar mai mic de 150 investitori, agreati de 
Consiliul de Administratie al Emitentului: 24.09.2022. 
 
b) Datele efective de iniţiere şi de închidere ale ofertei.  
Data de initiere aferenta exercitarii dreptului de preferinta: 25.07.2022. 
Data de inchidere aferenta exercitarii dreptului de preferinta: 24.08.2022. 
Data de initiere aferenta etapei a II-a, oferta adresata unui numar mai mic de 150 investitori, agreati de 
Consiliul de Administratie al Emitentului: 26.08.2022. 
Data de inchidere aferenta etapei a II-a, oferta adresata unui numar mai mic de 150 investitori, agreati de 
Consiliul de Administratie al Emitentului: 24.09.2022. 
 
3. a) Denumirea intermediarului şi a metodei de intermediere a ofertei publice.  
Intermediarul este SSIF ESTINVEST S.A. Focsani. 
Metoda de intermediere: cea mai buna executie. 
b) Denumirea membrilor grupului de distribuţie.  
Nu este cazul 
 
4. Tipul, clasa şi alte caracteristici ale valorilor mobiliare ce au fost oferite public. În cazul unor 
valori mobiliare convertibile, valorile mobiliare în care acestea vor putea fi convertite.  
Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile si sunt emise in forma dematerializata. 
 
5. a) Numărul valorilor mobiliare oferite specificat în prospectul de ofertă şi preţul de vânzare al 
acestora.  
In cadrul majorarii de capital au fost oferite 10.800.000 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune la 
pretul de subscriere de 2,5 lei/actiune. 
  
b) Numărul valorilor mobiliare efectiv vândute şi preţul de vânzare al acestora.  



In cadrul majorarii de capital au fost subscrise 10.421.559 actiuni, in valoare de 26.053.897,50 lei, din 
care s-a varsat suma de 26.053.897,50 lei, reprezentand 100% din valoarea actiunilor subscrise, astfel: 
- in Etapa I: 10.421.559 actiuni la un pret de subscriere de 2,5 lei/actiune in valoare de 63.799.874,70 lei, 
din care s-a varsat suma de 26.053.897,50 lei, reprezentand 100% din valoarea actiunilor subscrise; 
- in Etapa a II-a, oferta adresata unui numar mai mic de 150 investitori, agreati de Consiliul de 
Administratie al Emitentului: 0 actiuni. 
 
c) Procentul de valori mobiliare vândute din totalul valorilor mobiliare oferite public.  
In cadrul majorarii de capital au fost subscrise 10.421.559 actiuni, reprezentand 96,4959% din numarul 
total de actiuni oferite spre subscriere. 
 
 
6. a) Numărul total al cumpărătorilor valorilor mobiliare oferite public precum şi numărul valorilor 
mobiliare cumpărate de fiecare dintre aceştia în cadrul ofertei.  
In cadrul majorarii de capital au subscris 23 actionari, astfel: 
- in etapa I, de exercitare a dreptului de preemptiune: 23 actionari, care au subscris 10.421.559 actiuni in 
valoare de 26.053.897,50 lei. 
- in etapa a II-a: nu au existat subscrieri. 
 
 
 b) În cazul în care s-au oferit public acţiuni, numărul acţionarilor semnificativi, precum şi cota de 
acţiuni deţinută de fiecare dintre aceştia.  
Dupa incheierea subscrierii in cadrul majorarii de capital, actionarii semnificativi ai societatii sunt: 

Actionar  Numar actiuni Procent (%) 

SERVICIILE COMERCIALE ROMANE S.A. 11.013.439 82,8952 

IASITEX S.A. 1.393.533 10,4888 

 
 
7. Informaţii privind valoarea cheltuielilor efective suportate din preţul de vânzare în legătură cu 
oferta publică:  
a) comisioane încasate de intermediar: nu au existat cheltuieli suportate din preţul de vânzare;  
b) comisioane încasate de grupul de distribuţie: nu este cazul;  
c) diverse cheltuieli plătite intermediarilor: nu este cazul;  
d) alte cheltuieli: nu au existat cheltuieli suportate din preţul de vânzare; 
 
 
8. Suma totală încasată de ofertant după plata tuturor cheltuielilor şi procentul reprezentat de 
aceasta din suma estimată a fi obţinută. 
In cadrul majorarii de capital au fost subscrise 10.421.559 actiuni, in valoare de 26.053.897,50 lei, din 
care s-a varsat suma de 26.053.897,50 lei, reprezentand 100% din valoarea actiunilor subscrise, 
respectiv 96,4959% din valoarea actiunilor oferite. 
 
 
 
 
SSIF ESTINVEST S.A. Focsani 
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