
 

Raport curent 02/2021 

conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018  

și codului BVB în calitate de administrator de SMT 

 

Data raportului: 27.07.2021 

Denumirea Emitentului: RESTART ENERGY ONE S.A. 

Adresa:  Timișoara, Piața Alexandru Mocioni nr. 6, cam 4, ap 1, 

județ Timiș 

Telefon: 0356 414 175 

Cod Unic de Înregistrare 34583200 

Nr. Reg. Com: J35/1297/2015 

Capital social subscris și vărsat: 20.361.243,20 lei 

Piața pe care se tranzacționează  

Valorile mobiliare: 

SMT  

obligațiuni corporative, simbol REO26 

 

Eveniment important de raportat: Informare plată cupon nr.1 aferent obligațiunilor emise de 

RESTART ENERGY ONE S.A. 

RESTART ENERGY ONE S.A. anunță plata cuponului nr. 1 aferent obligațiunilor corporative emise de 

societate la 09 februarie 2021 și tranzacționabile pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de BVB 

sub simbolul REO26, la data de plată 09 august 2021, în conformitate cu prevederile Memorandum-ului de 

listare.  

Plata cuponului, în valoare brută de 4,4630 lei/obligațiune, se va realiza prin intermediul Depozitarului Central 

S.A. și a Agentului de plată desemnat – Banca Transilvania S.A., către deținătorii de obligațiuni înregistrați la 

data de referință 27 iulie 2021 în Registrul Deținătorilor de Obligațiuni ținut de către Depozitarul Central. 

Plata sumelor cuvenite va fi efectuată prin transfer bancar în contul participanților la sistemul Depozitarului 

Central sau în conturile bancare comunicate de către deținătorii de obligațiuni în Formularul de subscriere, 

Depozitarului Central sau Agentului de plată. Deținătorii de instrumente pot transmite contul bancar pentru 

plata sumelor cuvenite către Depozitarul Central prin completarea Formularului de colectare a codului IBAN și 

transmiterea lui împreună cu documentele însoțitoare către Depozitarul Central S.A., conform indicațiilor 

disponibile pe pagina de internet a Depozitarului Central care pot fi accesate aici. 

Conform prevederilor Memorandum-ului, dobânda, aferentă perioadei de calcul a dobânzii de la 09 februarie 

2021, la 09 august 2021, care însumează un număr de 181 zile calendaristice din cele 365 zile convențional 

reprezentând 1 an calendaristic, se calculează la o rată anuală de dobândă fixă de 9%. 

Pentru informații suplimentare privind emisiunea de obligațiuni REO26 și caracteristicile acesteia, vă rugăm 

consultați Memorandum-ul disponibil la adresa https://bvb.ro/info/AeRO/Memorandum_REO26.pdf 

 

RESTART ENERGY ONE S.A. 

Armand-Doru Domuța 

Director General 

 

 

https://www.roclear.ro/AppFiles/Detinatori/Formular_colectare_cod_iban.pdf
https://www.roclear.ro/Detinatori/DetinatoriDistribuireDividende
https://bvb.ro/info/AeRO/Memorandum_REO26.pdf

