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Către, 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

Sectorul Instrumente şi Investiții Financiare 

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. 

 

RAPORT CURENT 

Conform Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F. privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni 

de piață și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață  

 

 

Data raportului : 29.11.2022 

 

 

Denumirea societății emitente : Societatea MERCUR – societate pe acțiuni 

Sediul social : Județul Dolj, Craiova – Calea Unirii nr. 14, cod postal 200419 

C.U.I. : 2297960 

Număr de ordine la Registrul Comerțului : J 16/91/06.03.1991. 

Capital social subscris si vărsat : 18.150.650 lei 

B.V.B. – Sistemul Alternativ de Tranzacționare  - Secțiunea Instrumente Financiare listate pe A.T.S. – 

AeRo, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Acțiuni. 

Simbol : MRDO 

 

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :  

 

 Societatea MERCUR S.A. informează investitorii asupra răscumpărării anticipate, la inițiativa 

emitentului MERCUR S.A., a 100 obligațiuni corporative din cele 430 existente pentru răscumpărare la 

data prezentului raport. Obligațiunile corporative au fost emise de către societate la data de 15.09.2021 

ȋn baza documentului de oferta (prospect) de la data de 09.09.2021 adresat la mai puțin de 150 de 

investitori aprobat ȋn baza Hotărârii A.G.E.A. nr. 74/14.07.2021.  

O obligațiune corporativa are valoarea nominală de 10.000 lei, iar valoarea totală a obligațiunilor 

răscumpărate este de 1.000.000 lei.  

Ȋn conformitate cu punctul 4.3. xiii. şi punctul 6.2. ii. din prospect, MERCUR S.A. ȋntelege să 

ȋşi exercite dreptul de a răscumpăra o parte din obligațiunile emise, astfel: 

- prețul de răscumpărare: 10.000 lei/obligațiune; 
- răscumpărarea anticipată se va realiza după metoda „pro rata” pentru obligatarii  înregistrați 

ȋn Registrul Deținătorilor de Obligațiuni ținut de Societate la data de referință 29.12.2022; 

- emitentul MERCUR S.A. va plăti deținătorilor de obligațiuni pentru fiecare obligațiune 

deținută dobânda acumulată până la data răscumpărării plus valoarea nominală a fiecărei 

obligațiuni; 

- data plății obligațiunilor răscumpărate este : 30.12.2022. 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

POPESCU FLORENTINA 

 

 

 

 

 

 


