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S.C. TRANSCOM S.A.  
CUI RO1574478; J40/846/1991 
Str. Spataru Preda, nr. 7B. Birouri – C2, et.1, camera 4 
BUCURESTI, SECT. 5, e-mail:transcom@transcom.ro 
Catre, 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 
office@asfromania.ro 
BURSA DE VALORI BUCURESTI-ATS-AeRO 
ats@bvb.ro 
 

RAPORT CURENT 
 

Conform Regulamentului ASF nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si 
operatiuni de piata si legi nr 24/2017 

Data raportului  14.06.2022 
Denumirea societatii: TRANSCOM S.A. 
Sediul social: Bucuresti, strSpataru Preda, nr 7B, sector 5 
e-mail: transcom@transcom.ro 
CUI :RO1574478 
Nr. De ordine la Registrul Comertului : J40/846/1991 
Capital social subscris si varsat : 1169822,20 lei 
Piata pe care se tranzactioneaza volorile mobiliare emise: 
Sistemul  alternativ de tranzactionare –ATS-AeRO (symbol de piata TRVM) 
 
Eveniment important de raportat: 
 

DECIZIA nr.22/14.06.2022 

A ADMINISTRATORULUI UNIC AL TRANSCOM SA DIN DATA DE 14.06.2022 

 

Administratorul Unic al TRANSCOM SA, o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în 
conformitate cu legile din România, cu sediul în Bucuresti, str. Spataru Preda nr. 7B, 
Birouri C2, et.1, camera 4, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub 
număr J40/846/1991, cod unic de înregistrare (CUI) RO1574478, (“Societatea”), întrunit 
în ședința legal constituită din data de 14.06.2022, 

AVÂND ÎN VEDERE: 

(A) Prevederile Hotararii AGEA nr. 1/10.02.2020 a TRANSCOM SA, privind majorarea de 
capital social prin aport in numerar pana la suma maxima de 3.200.000 lei prin emiterea 
a maxim 32.000.000 actiuni noi cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, la pretul de 
emisiune de 0,10 lei/actiune, dreptul de subscriere putand fi manifestat conform 
prospectului;  

(B) Faptul ca, majorarea de capital social stabilita conform legii si Hotararii AGEA nr. 
1/10.02.2022 s-a incheiat la data de 09.06.2022, data stabilita prin Decizia ASF nr. 
544/05.05.2022; 

(C) Faptul ca, potrivit cererilor de subscriere emise si depuse la sediul Intermediarului, 
precum si subscrierile efectuate prin Depozitarul Central, pana la data de 09.06.2022, ora 
12:00, s-au subscris 28.450.806 actiuni, la valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, 
reprezentand suma de 2.845.080,60 lei, la valoarea de subscriere de 0,10 lei/actiune; 

(D) Faptul ca, potrivit incasarilor in numerar din conturile majorarii de capital, suma de 
2.845.080,60 lei a fost varsata in conturile TRANSCOM SA;  

(E) Administratorul Unic a fost mandatat prin Hotararea AGEA nr. 1/10.02.2022 sa dispuna 
masurile necesare pentru constatarea numarului actiunilor noi care au fost subscrise, sa 
anuleze actiunile ramase nesubscrise, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza 
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capitalul social, sa modifice Actul Constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare 
a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, sa efectueze 
formalitatile necesare la institutiile competente (ORC, ASF, BVB, DC) in vederea 
inregistrarii majorarii de capital social. 

ÎN TEMEIUL PREVEDERILOR 

Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
(“Legea Societăților”) și a Actului Constitutiv al Societății în vigoare la data prezentei 
hotărâri (“Actul Constitutiv”) si Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente 
financiare şi operaţiuni de piaţă, 

In baza mandatului primit prin Hotararea AGEA nr. 1/10.02.2022, 

In baza competentelor acordate prin Actul Constitutiv al societatii, 

Cu unanimitate de voturi, 

DECIDE 

1. Se valideaza si se aproba rezultatele operatiunii de majorare a capitalului social al 
TRANSCOM SA conform subscrierilor efectuate. In perioada derularii operatiunii de 
majorare de capital au subscris in numerar un numar total de 21 actionari, reprezentand 
un total de 28.450.806 actiuni noi subscrise, la pretul de subscriere de 0,10 lei/actiune, 
suma totala subscrisa fiind de 2.845.080,60 lei.  

2. Constata ca operatiunea de majorare de capital s-a incheiat in data de 09.06.2022, 
realizandu-se cu succes in proportie de 88,91% din totalul valorilor mobiliare oferite public 
spre subscriere. 

3. In conformitate cu prevederile Hotararii AGEA nr. 1/10.02.2022 se anuleaza un numar de 
3.549.194 actiuni, ramase nesubscrise, din totalul de 32.000.000 actiuni emise in vederea 
majorarii capitalului social. 

4. Aproba majorarea capitalului social al societatii, prin aport in numerar, de la valoarea 
initiala de 1.169.822.20 lei, la valoarea de 4.014.902,80 lei, cu suma de 2.845.080,60 lei, 
reprezentand un numar de 28.450.806 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 
lei/actiune.  

5. Se aproba redactarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv si depunerea la Oficiul 
Registrului Comertului. Astfel, se aproba urmatoarele modificari din Actul Constitutiv al 
TRANSCOM SA avand urmatorul text: 
Art. 5.2. – Capitalul social subscris si integral varsat este de 4.014.902,80 lei 
Art. 6.1. – Actiunile societatii sunt nominative, ordinare, dematerializate. In prezent 
societatea are 40.149.028 actiuni cu valoarea nominala de 0,10 RON. 
Art. 7.1. – Conform structurii sintetice consolidate de la Depozitarul Central, actionarii 
sunt: 
1. APRODEX SA Bucuresti – Numar actiuni: 35.083.504.; Procent: 87,38% 
2. Actionari persoane fizice- Numar actiuni: 4.960.932; Procent: 12,36% 
3. Actionari persoane juridice - Numar actiuni: 104.592.; Procent: 0,26% 

 

6. Se imputerniceste dna Florica Mihai, in calitate de Administrator Unic al TRANSCOM S.A 
pentru a se ocupa de oricare si toate formalitatile necesare in vederea indeplinirii tuturor 
cerintelor legale in legatura cu deciziile adoptate, incluzand dar fara a se limita la, 
semnarea raportului privind subscrierea de actiuni, sa depuna, sa semneze, sa preia in 
acest scop acte in numele societatii, in relatiile cu Oficiul Registrului Comerţului, BVB, 
ASF, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dna. Florica Mihai isi poate 
substitui o alta persoana. 

 
Prezenta decizie a fost semnată astăzi, 14.06.2022, la sediul Societății.  

 
FLORICA MIHAI 
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Administrator Unic 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA LA DECIZIA ADMINISTRATORULUI UNI AL TRANSCOM SA DIN DATA DE 

14.06.2022 

 

RAPORT 

 PRIVIND SUBSCRIERILE DE ACŢIUNI ŞI VĂRSĂMINTELE EFECTUATE ÎN 

MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL TRANSCOM SA 

 

 

Nr. 
crt. 

Nume si prenume actionar Nr. actiuni 
subscrise 

Suma 
subscrisa in 

capitalul 
social (lei) 

Alte 
mentiuni 

1 APRODEX S.A. BUCURESTI 25,691,483 2.569.148,30 Numerar/ 
sectiunea 1 

2 Subscrieri prin DC (20 actionari 
persoane fizice si juridice) 

2.759.323 275.932,30 Numerar/ 
sectiunea 2  

  TOTAL GENERAL 28.450.806 2.845.080,60 - 

 


