
RAPORT CURENT
conform Regulament A.S.F. nr. 5/2018

Data Raportului: 01.04.2021
Denumirea emitentului: S.C. SOMETA S.A. TĂŞNAD
Sediul social: Loc. TĂŞNAD, Str. N.BĂLCESCU Nr. 29, Jud. SATU MARE
Tel.: 0261-825400
Nr. şi data înregistrării la O.R.C.: J30/76/1991
C.U.I.: RO 643898
Capital social subscris şi vârsat: 359.249 lei
Piaţa reglamentată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de S.C. SOMETA S.A., este
Bursa de Valori Bucureşti, Piaţa AeRO Standard.
Data constituirii: 08.03.1990
Durata societăţii: nelimitată.

Punctul I. Evenimente importante de raportat:
a)  Schimbări în controlul asupra societăţii Nu este cazul
b) Achiziţii sau înstrăinări substanţiale de active Nu este cazul
c) Procedura falimentului Nu este cazul
d) Tranzacţii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr. 297/2004            Nu este cazul
e) Alte evenimente:

Informare referitor la receptionarea din partea Damk Complet srl a Notificarii detinerilor majore
inregistrata la Someta SA cu nr. 1395/31.03.2021 prin care Ardelean Marius Daniel in calitate de
membru al Consiliului de Administratie al Someta SA impreuna cu Iorama Invest Steel srl si Damk
Complet srl detin o participatie de 12,26% din numarul total de drepturi de vot anexate actiunilor
Someta SA.

Atasam prezentului Raport, Notificarea inregistrata la Someta SA sub nr. 1395/31.03.2021

PRESEDINTE
Marius Daniel Ardelean
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Anexa nr. 18, Reg. ASF nr. 5/2018

Formular standard pentru notificarea detinerilor majore

Notificarea detinerilor majore (de transmis catre emitentul relevant si catre autoritatea competenia)

't. ldentitetea emitentului 5eu a emitentului actiunilor luport exLtente, lt care aunt anexete

drepturi de vot

Nume: SOI\4ETAS.A.
Adresa: Tasnad, N. Balcescu nr'29,jud. Satu Mare

CUI: RO 643898
Cod Registrut Come4uluil J30/76/1 991

2. Motivele notificarii ( va rugam marcati c.suta 3au casutele corespunzatoare )

[] O achizitie sau cedare a drepturilor de vot

[xl O achizitie sau cedare a instrumentelor fnanciare

U Un eveniment prin care se modifica repartizarea drepturilor de vot

0 Altele ( va rugam specilicati ):

3. Detalii ale persoanei subiect al obligatiei de notificare:

Numele/Denumirea
DAMK COMPLET SRL

Orasul si tara sediului social (daca este cazul )
Satu Mare, Pta. 25 Octombrie, 41.13,
jud. Satu Mare, Romania

4. Numele/denumirea completa alla actionarului/actionarilor (daca este diferiusunt diferiti de

punctul 3 )

5. Data scaderiisub, a atingeriisau depasirii pragului ( procentului de vot )

05.03.202'r

6. Totalul pozitiilor persoanelor subiect al obligatiei de notificare:

o/o din drepturile de
vot anexate
actiunilor ( totalul
din 7. A)

% din drepturile de
vot prin intermediul
inshumentelor
financiare ( totalul
din 7.B.1+ 7. B. 2 )

Totalulcelor doua
exprimat
procentual (

7.A+7.B )

Numarultotal de
drepturi de vot ale
emitentului

Siiuatia rezultata,
ta data la care s-a
scazut sub, s-a
depasit sau atins
pragul

,12.26 % 0 12.26 % 3592492

Pozitia la data
notillcarii
anterioare ( daca
este cazul )

0 0 0 0



7. lnformatii de notificat cu privirc la situatia rezultata, la data la care s-a depasit, s-a scazut
sub sau s-a atins praoul

A: Drepturile de vot anexate actiuhilor

Numarulu drepturilor de vot % din drepturile de vot

Clasampul de actiuni
Codul: actiuni
comune,
cod ISIN: SOTA

Direct Art. 69,
alin (1)-(3) din
Legea
nt.2412017t

lndlrectArt 70 din
Legea nt.2412417

Direct Art. 69 alin.
(1)-(3) din Legea
nt.2412017

lndirectArl. 70 din
Legea n. 2412017

1 lA/A9 26178A 4.97% 7 .29%

SublotalA 178709 261784 4.97% 7.290/a

B 1: lnstrumentele financiare in conformitate cu a(. 73 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 2412017

Tipulde instrument
llnanciar

Data expirar i (

data scadenta )

Perioada de
conversie/exercitar

Numarul
drepturilor de vot
care pot fi
achizitionate daca
instrumentuleste
exercitavconvertit

% din drepturile de
vot

ru e cazul

B 2: lnstrumente financiare cu un efect economic similar in conformitate cu art. 73 alin. (l) lit. (b)
din Legea nr. 24120'17

Tipulde
instrument
financiar

Dala expirarii (

data scadenta )

Perioada de

exerctare

Numarul
drepturilor de vot

nu e cazul



; lnto ;, in 
"a**-*"rsoana 

subiect al obligatiel de notificare ( va rugam sa

;arcati/bif.ti casuta corespunzatoare ):

iftH#il.ii"-J oliiliii"ia" notii.""t" nu este controlata de catre nicio persoana lizica sau

entitate legala si nu controteaza nrcr o enuete 1 entitati ) care are ( au ) in mod dkect sau indirect o

exounere in emilentul actiunilor suport

I;'ali;;;il;,Go-anelor controlate prin intermediul carora se detin efectiv drepturi de vot
Lji#;"il;;i;H";"i"r". 

in""p"no ", 
p!i"o"na fzica sau enfitatea legala de ultim nivelcare le

Totalul celor doua
daca acesta este egal
sau mai mare decat
pragul care trebuie
notificat

% din drepturile de vot
prin intermediul
instrumentelor
financiare daca acesta
este egal sau mai mare

decat pragul care
trebuie notilicat

% din drepturile de

vot daca acesta
este egal sau mai
mare decat Pragul
care trebuie
notificat

Numele/Denumirea

SC. lorama lnvest Steel srl
Ardelean Marius Daniel

ffi/denumileamandataruluilvaincetasadetina[%
si numarull drepturi de vot incepand cu ldata]

10. lnlormatii suPlimentare

lntocmit la
30.03.2021

S.C. Damk Complet SRL
Ardelean Dorina 
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