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OFERTE SERVICIU
l S.C. Patiseria Meriton SRL, cu
sediul in localitatea Ineu, jud.Arad,
angajeaza Lucrator bucatarie
(spalator vase mari) COD COR
941201. Cerinte: studii 8 clase, cunoscator al bucatariei sarbesti ( prajitura
burek) . CV-urile se depun la adresa
de e-mail zoran_mutavschi@yahoo.
com pana la data de 15.12.2020
,selectia candidatilor va avea loc in
data de 16.12.2020. Info tel;
0745330061.
l Academia Romana - Filiala Iasi,
Institutul de Matematica “Octav
Mayer”, organizeaza, incepand cu
data de 14 ianuarie 2021, ora 12:00,
concurs pentru ocuparea postului
vacant de cercetator stiintific gradul
III, ½ normă, in domeniul Matematica, specializarea Ecuaţii cu derivate
parţiale, Ecuaţiile dinamicii fluidelor,
Control şi optimizare. Concursul se
va desfasura conform Legii 319/2003
privind Statutul personalului de
cercetare - dezvoltare. Dosarul de
concurs se depune, in termen de 30
de zile de la data publicarii anuntului, la Academia Romana Filiala
Iasi, Bd. Carol I, nr. 8-Biroul Resurse
Umane, Salarizare etaj II. Informatii
suplimentare se pot obtine de la
secretariatul institutului si/sau de la
Biroul Resurse Umane, Salarizare,
tel. 0332-101115.”
l Anunț Concurs; În conformitate
cu HG 286/23.03.2011 cu modificările
și completările ulterioare Liceul
Teologic Ortodox „Sfântul Antim
Ivireanul” Timișoara, Bd. Liviu
Rebreanu nr.35, judeţul Timiş, organizează concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a posturilor
contractuale vacante, de: - 1 post de
muncitor; - 1 post de îngrijitor grădiniță; Concursul se va organiza
conform calendarului următor: 28
decembrie 2020, ora 15:00: termenul
limită de depunere a dosarelor;- 04
ianuarie 2021, ora 10:00 - proba
scrisă;- 04 ianuarie 2021, ora 13:00 proba practică/interviu. 0,5 post
administrator. Concursul se va organiza conform calendarului următor:
11 ianuarie 2021, ora 15:00: termenul
limită de depunere a dosarelor; 18
ianuarie 2021, ora 13:00: proba unică
- scrisă; Relaţii suplimentare se obţin
la sediul Liceului Teologic Ortodox
„Sfântul Antim Ivireanul” Timișoara, tel. 0356179440.
l Școala Gimnazială nr.1 Dobroești,
cu sediul în comuna Dobroești,
strada Nicolae Bălcescu, nr.16,
județul Ilfov, organizează concurs
pentru ocuparea pe perioadă nede-

terminată a funcției contractuale
vacante de informatician (0,5 normă)
conform H.G. nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 12 ianuarie
2021, ora 12:00; -Proba practică în
data de 13 ianuarie 2021, ora 12:00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: superioare în
specialitate; -vechime: nu se solicită.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul
Școlii Gimnaziale nr.1 Dobroești.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
tel. 021/255.20.51, în intervalul orar
09:00-13:00.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Covasna, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea funcţiilor
contractuale de conducere/execuţie
vacante din subunităţile de mai jos,
după cum urmează: a)Casa familială
Lunga: -1 educator, nivel studii
medii/postliceale, fără condiţii de
vechime în specialitatea studiilor; b)
Casa familială nr.2 Cernat: -1 coordonator personal de specialitate,
candidatul(ţii) pentru ocuparea funcţiei trebuie sa fie absolvenţi de studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau
sociologie, cu vechime de minimum 2
ani în domeniul serviciilor sociale,
sau absolvenţi cu diplomă de licenţă
ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al
ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul
serviciilor sociale. Concursul va avea
loc în data de 07.01.2021, ora 09:00
-proba scrisă şi în data de 12.01.2021,
ora 09:00 -interviul, la sediul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna. Dosarul
de înscriere la concurs se poate
depune la secretariatul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna, în perioada 14.12.2020-28.12.2020, de luni
până joi între orele 08.00-15.00 iar
vinerea între orele 08:00-13:00.
Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna www.protectiasocialacv.ro. Relaţii suplimentare se pot
obţine de la secretarul comisiei de
concurs, Pánczél Rozália, nr.de
telefon 0267/317.464.

l Gradiniţa cu Program Prelungit
Făget, cu sediul în Oraș Făget, Str.
Avram Iancu, nr.15A, judeţul Timiş,
organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de:
-îngrijitor grupă preșcolar: 0,25,
conform H.G. nr.286/23.03.2011, la
structura Gradiniţa cu Program
Normal Bichigi, cu sediul în satul
Bichigi, Str.Principală, nr.154, judeţul
Timiş. Concursul se va desfăşura
astfel: -Interviu în data de
08.01.2021, ora 09:00; -Proba practică
în data de 08.01.2021, ora 12:00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -cel puțin studii
generale; -constituie un avantaj
experiența în domeniu; -abilități de
lucru în echipă; -abilități de comunicare în relațiile publice; -nu este obligatorie vechimea în muncă.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Grădiniţa cu
Program Prelungit Făget. Relaţii
suplimentare la sediul: Grădiniţa cu
Program Prelungit Făget, persoană
de contact: Marcu Ileana, telefon
0720.945.601, fax 0256/320.442.
l Primăria Comunei Lunca, cu sediul
în comuna Lunca, Str.Principală,
nr.129, judeţul Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: Muncitor
calificat IV (buldoexcavatorist) pe
perioadă nedeterminată, conform
H.G. nr.286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 07.01.2021, ora 10:00; -Proba
interviu în data de 11.01.2021, ora
12:00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: școală
profesională și certificat de calificare
profesională, cu cel puțin una din
calificările -mașinist utilaje cale și
terasamente; -vechime: în specialitate
studiilor necesare ocupării posturilor
nu se solicită; -permis de conducere:
categoriile B, C1, C, BE, C1E și CE;
-are cetătenia română; -cunoaște
limba română, scris și vorbit; -are
capacitate deplină de exercițiu; -are o
stare de sănătate corespunzătoare
postului. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Lunca. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Lunca,
persoană de contact: Cojocaru
Manuel Viorel, telefon 0247/358.362.
l Primăria Comunei Slobozia
Bradului, Județul Vrancea, cu sediul
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Ministerul Finanþelor Publice. Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã. Direcþia
Generalã Regionalã a Finanþelor Publice - Timiºoara. Administraþia Judeþeanã a
Finanþelor Publice Hunedoara. SC DELTAINTEGRAL SRO, Slowakia, CUI 25328937, cu
sediul în Slovacia, Bacsakova 23, Dunajska Streda, este citatã la Judecãtoria Deva, cu
sediul în Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, jud. Hunedoara, la data de 26.01.2021, în calitate
de pârât în Dosarul nr. 1856/221/2020, având ca obiect acþiune în constatare revocatorie, în contradictoriu cu Administraþia Judeþeanã a Finanþelor Publice Hunedoara.

în: localitatea Slobozia Bradului,
județul Vrancea, organizează concurs
pentru ocuparea următorului post
contractual aprobat prin H.G.
nr.286/2011, modificată şi completată
de H.G. nr.1027/2014. Denumirea
postului: referent, post vacant,
contractual, pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de participare
la concurs: -nivelul studiilor: liceale
absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-vechime necesară ocupării postului:
nu se solicită. Denumirea postului:
muncitor necalificat I, post vacant,
contractual, pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de participare
la concurs: -nivelul studiilor: generale; -vechime necesară ocupării
postului: nu se solicită. Data, ora şi
locul de desfăşurare a concursului:
-proba scrisă în data de 08 ianuarie
2021, ora 10:00, la sediul instituției;
-data și ora interviului se vor comunica ulterior. Data limită până la care
candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile
lucrătoare de la afișare, la sediul
instituției. Date contact: Socol
Sandica, tel.: 0753.055.113.
l Casa Oamenilor de Știință, unitate
reînființată prin HG. 347/1990 cu
finanțare de la bugetul statului,
subordonată Academiei Române,
organizează în condițiile Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea
unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcțiilor
contractuale în cadrul unității Casa
Oamenilor de Ştiință- Anexa 1,
concursuri pentru ocuparea, pe
durată nedeterminată, a 2 posturi
contractual vacante: Expert gr. IAAchiziții publice; 1 post Muncitor
calificat treapta I - electrician.
Condiții specifice: Expert Achiziții
publice IA (S) -probă scrisă și
interviu: -studii superioare universitare absolvite cu diplomă de licență;
-certificat de absolvire curs expert
achiziții publice; -experiență în domeniul achizițiilor publice minim 2 ani;
-vechime în muncă minim 8 ani.
Condiții specifice : Muncitor calificat
tr.I –Electrician- probă practică și
interviu: -Studii medii și calificare
electrician; -vechime în specialitate
de minim 3 ani; -Vechime totală în
muncă de minim 9 ani. Concursurile
se organizează la sediul unității Casa
Oamenilor de Știință din clădirea
Casa Academiei, Calea 13 Septem-

ANAF - DGRFP Braºov. Creditoarea AJFP Braºov
cu sediul în Braºov, str. M. Kogãlniceanu nr. 7, prin
reprezentant legal, Mihai Adrian Hârlab, în calitate
de creditor, citeazã SC KALIOTS TUR SRL, CUI
27174670, cu sediul în Braºov, str. Ciprian
Porumbescu nr. 44, sc., ap. 16, reprezentatã legal
prin Tanasã Tudor, în dosarul nr. 1297/62/2019 aflat
pe rolul Tribunalului Braºov, B-dul. 15 Noiembrie nr.
45, având ca obiect procedura insolvenþei, pentru
ziua de 18.01.2021, ora 8:30, sala T4.

brie nr.13, sector 5, Bucuresti.
Concursul se va desfăsura după cum
urmează: 1. Afișarea anunțului la
sediul unității se face în data de
14.12.2020. 2. Data limită până la
care se pot depune personal actele
pentru dosarul de concurs la sediul
unității este 29.12.2020 ora 14:00. 3.
Etapa I -selecție dosare- 30.12. 2020,
ora 15:00. 4. Etapa II -Proba scrisă/
practică- 07.01.2021 ora 10:00. 5.
Etapa III –Interviul- 13.01.2021, ora
10:00. Secretariatul comisiei de
concurs între orele 09.00-14.00 zi
lucrătoare este asigurat de către
Macovei Rebeca și Mihai Stelian, tel.
021.318.24.40, 021.318.81.06 /interior
2708, e-mail rebeca.macovei@acad.
ro. Toate detaliile cu privire la organizarea concursului, inclusiv bibliografia și tematica, sunt disponibile de
la data publicării în Monitorul Oficial
al României, pe site-ul http://www.
cos-restaurant-bucuresti.ro/
l U.A.T. Comuna Gruia cu sediul
în: localitatea Gruia, județul Mehedinţi, organizează concurs pentru
ocuparea următorului post contractual vacant în conformitate cu
prevederile H.G. nr.286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare: Denumirea postului: Referent
IA post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de participare la concurs: -studii
medii; -vechime în muncă: min. 6 ani
şi 6 luni; -cunoştiinţe de operare/
programare pe calculator- (Microsoft
Office, Internet, Outlook): nivel
mediu. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: -proba scrisă în
data de 08.01.2021, ora 10:00, la
sediul instituției; -proba interviu în
data de 11.01.2021, ora 10:00, la
sediul instituției; Data limită până la
care candidaţii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10
zile de la afişare, la sediul instituției.
Date contact: Bengescu Marian
Sorin, tel: 0252394030.
l Şcoala Gimnazială Nr. 86 cu sediul
în: localitatea Bucureşti, strada
Intrarea Reconstrucţiei nr.6 A, Sector
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3, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi
contractuale aprobate prin H.G. nr.
286/2011, modificată şi completată de
H.G. nr.1027/2014: Denumirea
postului: îngrijitor- 2 posturi vacante
contractuale, pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de participare
la concurs: -nivelul studiilor: studii
generale sau medii; -vechime în
muncă necesară ocupării postului:
minim 5 ani. Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului: Proba
practică: data de 11.01.2021, ora
10:00, la sediul instituţiei. Proba de
interviu: data de 13.01.2021, ora
10:00, la sediul instituţiei. Data limită
până la care candidaţii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este
de 29.12.2020, ora 15:00, la sediul
instituţiei. Date contact: Barcău
Mariana tel: 0314250608.

CITAȚII
l Miron Costin, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Sat Rucăreni, com.
Soveja, jud.Vrancea, identificat cu
CI seria VN, nr. 336127 emisa de
SPCLEP Panciu, CNP
1800330170129, este chemat în judecată în calitate de chemat în garanție
și pârât la Tribunalul Brașov pentru
data de 21.01.2021, ora 09:15, sala
T5, în Brașov, B-dul. 15 Noiembrie,
nr. 45, în dosarul cu nr.2508/62/2015/
a1 având ca obiect atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvență, în
proces cu Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Braşov în calitate
de reclamant.
l Vițel Dumitru cu ultimul domiciliu în sat Orășeni Vale. Com.
Curtești, jud.Botoșani este chemat în
Judecătoria Botoșani, în data de
15.12.2020, în calitate de pârât, în
dosar nr.15509/193/2019, în contradictoriu cu Vițel Maria și Vițel Petru
având ca obiect partaj succesoral.
l Vlad Ioan, cu ultimul domiciliu în
oraș Borșa, str. Valea Poienii, nr.33C,
jud. Maramureș, este chemat la
Tribunalul Maramureș, str. Crișan,
nr.3, camera Sala 21, sediu Crișan 3,
în data de 28.01.2020 ora 9:00,
Completul Complet Civil nr.3N-apel
dr.comun,f.f, minori fam., în calitate
de intimat, în proces cu Vlad Maria,
în calitate de apelant, în dosarul civil
nr.157/224/2020 având ca obiect
declararea judecătorească a morții.
l Vlad Ioan, cu ultimul domiciliu în
loc. Săliștea de Sus, str.Bâleasa, nr.9,
jud. Maramureș, este chemat la
Tribunalul Maramureș, oraș Baia
Mare, str. Crișan, nr.3, jud. Maramureș, camera Sala 21, sediu Crișan

3, în data de 28.01.2020 ora 9:00,
Completul Complet Civil nr.3N-apel
dr.comun,f.f, minori fam., în calitate
de intimat, în proces cu Vlad Maria,
în calitate de apelant, în dosarul civil
nr.157/224/2020 având ca obiect
declararea judecătorească a morții.
l Camarasan Cristian Călin este
citat la Judecătoria Cluj Napoca la
21.01.2021, sala 168, ora 10:30,
pentru divorț în dosar
13313/211/2020.
l Luca Gabriela-Liliana, cu ultim
domiciliu cunoscut în Mun.Târgoviște, str.George Cair, nr.15, bl.3B,
sc.B, ap.21, jud.Dâmbovița, este
citată la Judecătoria Pucioasa în
dosarul civil 1455/283/2020, care are
drept obiect divorț cu copii, în
contradictoriu cu Luca Gheorghe
Petrișor, pentru data de 12.01.2021,
ora 09.00, unde are calitatea de
pârâtă.
l David Martin, David Irina și
David Ernest sunt citați pe data de
18.02.2021 la Judecătoria Turda în
dos nr.7316/328/2019 în calitate de
pârâți.
l Sin Ioan, cu domiciliul necunoscut, este citat pe data de
02.02.2021 la Judecătoria Turda în
dos nr.1232/328/2020, în calitate de
pârât.
l Csortya Teodoszia căs. Mocz
Matei și Greta Florica sunt citate pe
data de 21.01.2021 la Judecătoria
Turda în dos nr.1763/328/2019, în
calitate de pârâte.
l Moldovan Aurel și soția Maria,
Deac Gheorghe și soția Ana, Vana
Vasile și soția Eufrosina sunt citați pe
data de 26.01.2021 la Judecătoria
Turda în dos nr.852/328/2018, în
calitate de pârâți.
l Palfi Dan Anikves, Kemvi Ida,
Bavla Ida sunt citați pe data de
19.01.2021 la Judecătoria Turda în
dos nr.455/328/2015, în calitate de
pârâți.
l Se citează la sediul Biroului Individual Notarial Ene Frosina, din
municipiul Tulcea, str. Păcii nr.7,
bl.P.21, sc.C, ap.28, judeţul Tulcea, la
data de 18.01.2021, ora 10:30,
persoanele cu vocaţie succesorală
legală sau testamentară, la succesiunea defunctului Roşoagă Dumitru,
decedat la data de 19.08.2020, cu
ultimul domiciliu în sat Malcoci,
comuna Nufăru, judeţul Tulcea, în
Dosar succesoral nr.78/2020, în
vederea dezbaterii succesiunii.

DIVERSE
l Panţu Pica ,titular al Planului
Urbanistic Zonal „Completare funcţiune iniţială cu „locuire”, terenul
din str.Eroilor, nr.32, Techirghiol”
amplasat în oraşul Techirghiol, str.
Eroilor, nr.32, anunţă publicul interesat că s-a depus documentaţia în
vederea obţinerii avizului de mediu
pentru avizarea planului urbanistic
zonal „Completare funcţiune iniţială
cu „locuire”, terenul din str.Eroilor,
nr.32, Techirghiol”. Observaţiile
publicului se primesc în scris la
sediul APM Constanța, str.Unirii,
nr.23, zilnic între orele 08:00-16:00, în
termen de 15 zile calendaristice de la
apariţia anunţului.
l SC Rewe (Romania) SRL, cu
sediul în comuna Ștefăneștii de Jos,
str. Bușteni, nr.7, județul Ilfov,
anunță public solicitarea de obținere
a autorizației de mediu pentru obiectivul Supermarket „Penny”,
amplasat în orașul Roznov, str. N.
Roznovanu, nr. 121A, județul Neamț.
Eventualele propuneri şi sugestii din
partea publicului privind activitatea
menționată vor fi transmise în scris şi
sub semnătură la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Neamț,
Piața 22 Decembrie, nr. 5, județul
Neamț, în zilele de luni – joi, între
orele 8:00-16:30 și vineri între orele
8:00-14:00, în termen de cel mult 10
zile de la data publicării prezentului
anunț.
l Primăria Comunei Secu, judeţul
Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului sistematic pentru sectorul cadastral
numărul 21, începând cu data de
21.12.2020, pe o perioadă de 60 zile,
la sediul Primăriei Comunei Secu,
județul Dolj, conform art.14 alin.(1)
şi (2) din Legea cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr.7/1996,
republicată cu modificările şi
completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare depuse
prin orice alte mijloace de comunicare decât cele menţionate mai sus,
nu vor fi luate în considerare.
l Panorama Group S.R.L. anuntam
demararea Etapei 3 de informare si
consultare a publicului - etapa elaborarii propunerii finale/ aprobarii
PUZ si RLU aferent pentru Planul
Urbanistic Zonal “Modificare PUZ
aprobat prin HCL Sinandrei
nr.47/2007, Zona Rezidentiala Si
Functiuni Complementare”,

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
amplasat in com.Sanandrei, intravilan extins.
l Lichidatorul judiciar al SC Run
New Vision SRL anunță deschiderea
procedurii simplificate de faliment
prevăzută de Legea nr.85/2014 în
dosarul nr.31069/3/2020 aflat pe rolul
Tribunalului București- Secția Civilă.
S-au fixat următoarele termene:
Termenul limită pentru înregistrarea
cererilor de admitere a creanțelor=
18.01.2021. Termenul de verificare a
creanțelor, întocmire, afișare și comunicare a tabelului preliminar al
creanțelor= 28.01.2021. Termenul de
întocmire și afișare a tabelului definitiv= 22.02.2021. Data primei
ședințe a adunării generale a creditorilor= 02.02.2021.
l S.C.CCB Developing 2018 S.R.L.
având sediul în Str.Aristide Demetriade, nr.1/5, camera 6, Municipiul
Timișoara, titular al Planului Urbanistic Zonal -Construire imobile
pentru locuințe și funcțiuni complementare (spații comerciale), împrejmuire teren și acces în incintă,
Comuna Șimand, localitatea
Șimand, E671/DN79, nr.423,
C.F.304685 Șimand, Top.38, 36, 37,
29/c/b, 39, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru
planul menţionat şi declanşarea
etapei de încadrare. Prima versiune a
planului poate fi consultată la sediul
APM Arad, strada Splaiul Mureșului, FN, localitatea Arad, judeţul
Arad, de luni până joi între orele
09:00-16:00, vineri între orele 09:0013:00. Observaţii/comentarii şi
sugestii se primesc în scris la sediul
APM Arad, în termen de 15 zile de la
data publicării anunţului.
l Sim-Mat Construzioni SRL,
titular al proiectului „Înființare
capacitate turistică D+P+4E+Sp.Th
(casa scării+lift) cu spațiu comercial
la parter, parcări la demisol, piscină
și împrejmuire teren”, propus a fi
amplasat în oraș Năvodari, zona
Mamaia Nord, Trup 2 (DL), str.
Promenada Năvodari, lot
3/1/1/2/1/2/2, nr.cadastral 116474,
județul Constanța. Decizia autorității
de mediu, precum și informațiile
relevante pentru luare deciziei pot fi
consultate la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Constanța, din
municipiul Constanța, str.Unirii,
nr.23, județul Constanța și la adresa
din municipiul București, sec.3, b-dul
Unirii, nr.67, bl.G2A, sc.1, et.4, ap.16
și contact la adresa coryproiectvision@yahoo.com, în zilele luni-joi,
orele 08:00-16:00, vineri orele 08:0014:00, precum şi la următoarea

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
adresă de internet: http://apmct.
anpm.ro. Observațiile/contestațiile
publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului
Constanța, str.Unirii, nr.23, județul
Constanța, în termen de 10 zile de la
publicarea pe pagina de internet a
autorității competente pentru
protecția mediului.
l Anunţ Prealabil Privind Afişarea
Publică A Documentelor Tehnice
Ale Cadastrului; Unitatea administrativ-teritorială Mişca, din judeţul
Arad, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr. 5, 6, 24, 35,
începând cu data de 15.12.2020, pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul
Primăriei Misca, conform art. 14
alin. (1) si (2) din Legea cadastrului
şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse de către proprietarii, posesorii sau alţi deţinători, la
sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale de Cadastru si Publicitate
Imobiliară.

LICITAȚII
l SC Agecom SA- în reorganizare
judiciară, in judicial reorganisation,
en redressement , cu sediul social în
loc. Baia Mare, str. Universităţii, nr.
41, jud. Maramureş, nr. de înregistrare la RC J24/72/1991 și CUI:
2950279, prin administrator judiciar
REOINSOLV IPURL prin Andrișan
Adrian, desemnat de Tribunalul
Maramureș în Ds nr. 996/100/2015,
vinde la licitație publică, la cel mai
mare preț oferit, următoarele bunuri
din averea debitoarei: Hală Poligon
de la locația ”Poligon Vechi”, Str.
Universității, zona B, loc. Baia Mare,
jud. Maramureș, înscrisă în CF
108405 Baia Mare, în suprafață
totală de 6120 mp, cu AF 1967-1979.
Preț evaluare: 4.345.445 lei sau
918.000 euro. Prețul de pornire la
licitație este de 100% din prețul de
evaluare - Participanții la licitație vor
achita, în contul de insolvență al
debitoarei, până în ziua licitatiei, o
garanție de 10% din pretul de
pornire al licitației; Pasul de licitație
este de 5% din prețul de pornire la
licitație. - Dacă un eventual adjudecatar nu plătește în termen de 30 de
zile diferența de preț, pierde avansul
plătit, urmând a se organiza o nouă
licitație. Raportul de evaluare poate
fi consultat la biroul administratorului judiciar. Licitația va avea loc în
data de 06.01.2021, ora 11:00 la
sediul administratorului judiciar
Reoinsolv IPURL, din Baia Mare,
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str. George Coșbuc, nr. 25/A, et. 4,
cam. 38, jud. Maramureș. Informații
suplimentare se pot obține la tel:
0745503123, 0749803941
l S.C.Autogara Internaţională
Rahova S.A, cu sediul în Bucureşti,
şos.Alexandriei, nr.164, sect.5, înregistrată la Registrul Comerţului sub
nr.J40/2081/1991, având cod fiscal
RO401266, scoate la licitaţie
„imobil” (clădire autogară și teren),
situate în localitatea Alexandria, jud.
Teleorman, str.Mircea cel Bătrân,
nr.83 și „hală și teren” situate în
localitatea Alexandria, jud.
Teleorman, str.Mircea cel Bătrân, nr.
6. Licitaţia publică deschisa cu strigare, va avea loc la data de
14.01.2021, orele 10:00, la sediul
societății din șos.Alexandriei, nr.164,
sect.5, Bucureşti. Documentele licitaţiei și alte informaţii pot fi obţinute
la tel. 0732.318.638. - taxa și garanţia
de participare sunt de 100Lei,
respectiv 1.638Lei și se achită la
casieria societăţii.
l Ralc Imobiliare prin lichidator
judiciar C.I.I. Cristescu Adriana
Ionela, scoate la vânzare prin licitaţie publică la prețul de 285.446,15
lei (fara tva) proprietate imobiliară
situată în mun. Campina, zona
Slobozia, str.vMioritei, nr. 1A, judet
Prahova, compusa din teren intravilan în suprafață de 151 mp si locuinta in suprafata construita la sol de
65 mp (locuinta -regim de inaltime
pivnita+P+E anul construirii 1997).
Licitaţia va avea loc în 21.12.2020,
ora 13:00 la sediul lichidatorului
judiciar din str. Mihai Bravu nr.239,
bl.C4, ap.43, Ploieşti, tel.
0724991732. Persoanele interesate se
pot programa pentru vizionare la
numărul de telefon susmentionat
(taxa pentru vizionare este de 700 lei
+TVA) începând cu data de
15.12.2020, iar ulterior vor achizitiona dosarul de prezentare de la
sediul lichidatorului judiciar şi vor
depune documentația însoțită de
taxa de garanţie de 10% din prețul de
pornire cu cel putin o zi înainte de
data licitatiei. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în zilele de
28.12.2020, 04.01.2021, 11.01.2021,
18.01.2021, aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str.Dunării nr.139,
cod fiscal 4652660, în conformitate
cu prevederile Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Alexandria nr.
55/25.11.2020, organizeazã licitaţie
publicã în scopul concesionării unui
imobil (teren şi construcţie), aparţinând domeniului privat de interes
local al municipiului Alexandria, cu
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nr. cadastral 29656, situat în strada
Av. Alexandru Colfescu, nr.54. Perioada de concesionare este de 49 ani.
Licitaţia va avea loc la data de
14.01.2021, orele 10:00, la sediul
Primăriei Municipiului Alexandria,
iar ofertele se primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria, pânã în preziua datei de
licitaţie, orele 16:00, într-un singur
exemplar în limba română. Documentaţia de atribuire poate fi
studiată şi achiziţionată, contra cost,
la sediul Primăriei Municipiului
Alexandria, Serviciul Gestionare
Patrimoniu Public şi Privat,
tel.0247317732, int.132, fax.
0247317728. Împotriva licitaţiei se
poate face contestaţie în condiţiile
prevăzute de Legea 554/2004, a
contenciosului administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare. Clarificările privind licitaţia se
pot obţine maxim până la data de
07.01.2021.
l Primăria Municipiului Alexandria,
cu sediul în str.Dunării nr.139, cod
fiscal 4652660, în conformitate cu
prevederile Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Alexandria nr.
56/25.11.2020, organizeazã licitaţie
publicã în scopul concesionării unui
imobil - teren în suprafaţă de 78,00
mp., aparţinând domeniului privat
de interes local al municipiului
Alexandria, cu nr. cadastral 31170,
situat în str.Dunării, zona bloc 401.
Perioada de concesionare este de 49
ani. Licitaţia va avea loc la data de
14.01.2021, orele 10:00, la sediul
Primăriei Municipiului Alexandria,
iar ofertele se primesc la registratura
Primăriei Municipiului Alexandria,
pânã în preziua datei de licitaţie,
orele 16:00, într-un singur exemplar
în limba română. Documentaţia de
atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei
Municipiului Alexandria, Serviciul
Gestionare Patrimoniu Public şi
Privat, tel.0247317732, int.132,
fax.0247317728. Împotriva licitaţiei
se poate face contestaţie în condiţiile
prevăzute de Legea 554/2004, a
contenciosului administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare. Clarificările privind licitaţia se
pot obţine maxim până la data de
07.01.2021.
l Licitaţie pentru concesiune bunuri
publice și private; termen: 20 zile
calendaristice până la data limită de
depunere a ofertelor: 1. Informaţii
generale privind concedentul, în
special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax
şi/sau adresa de e-mail ale persoanei
de contact: Comuna Ciorogârla,

comuna Ciorogârla, Șoseaua București nr.112, județul Ilfov, telefon
0213131590, fax 0213131590, e-mail:
contact@primariaciorogarla.ro, cod
fiscal 453245. 2. Informaţii generale
privind obiectul concesiunii, în
special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: “Spațiu cabinet stomatologic,
suprafața 71.033mp, amplasat în sat
Ciorogârla, comuna Ciorogârla,
strada Școlii nr.11, Județul Ilfov”,
bun proprietate privată, conform
H.C.L. nr.50/02.12.2020 și temeiului
legal: O.U.G. 57/03.07.2019. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: prin
solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Ciorogârla. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate Oferta
va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Ciorogârla, comuna
Ciorogârla, Șoseaua București
nr.112, județ Ilfov. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire:
Registratura Primăriei Comunei
Ciorogârla, comuna Ciorogârla,
Șoseaua București, nr.112, județul
Ilfov. 3.3. Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: Persoanele interesate pot primi documentația de atribuire gratuit. 3.4. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 28.12.2020,
ora 15:00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a
ofertelor: 07.01.2021, ora 10:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 1 exemplar original și 1 exemplar copie. 5. Data şi locul la care se
va desfăşura sedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 08.01.2021,
ora 10:00, la sediul Primăriei
Comunei Ciorogârla, comuna
Ciorogârla, Șoseaua București nr.
112, județ Ilfov. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax
şi/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție
se poate introduce la secția de
contencios administrativ a Tribunalului Cornetu, localitatea Cornetu,
strada Alexandriei nr.138, județ
Ilfov, telefon 0214689235, fax
0214689227, e-mail: jud-cornetu-reg@just.ro 7. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării:
11.12.2020.

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

l Cabinet Individual de Insolvenţă
Tudose Gabriela, Ploiesti, str. Făget,
nr. 3, bl. 12I, sc. A, ap. 3, jud.
Prahova, tel 0722 670 035, numită
administrator judiciar
conform Incheierea din data de
03.12.2020 pronunţată de Tribunalul
Prahova, Secţia a II-a Civilă, de
contencios administrativ si fiscal Biroul Faliment, în dosarul
nr.5611/105/2020, anunţă deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva debitoarei Andrada
Sabin Construct SRL sediul
social: Oraş Breaza, Str. Prunului,
Nr. 7, Județ Prahova, CUI 30069984
, J29/582/2012. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de admitere a creantei este 18.01.2021.
Termenul limită pentru întocmirea
tabelului preliminar al creanţelor
este 08.02.2021. Termenul pentru
afişarea tabelului definitiv
este 04.03.2021. Adunarea creditorilor are loc la data de 12.02.2021 ora
14:00 la sediul administratorului
judiciar.
l 1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoana
de contact: Unitatea Administrativ
Teritorială Brebeni, cu sediul administrativ în Brebeni, Str.Principală,
nr.228, județul Olt, cod poștal
237055, telefon 0249/419.008, fax
0249/419.038, e-mail: primaria_
brebeni@yahoo.com, cod fiscal
4716763. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează
să fie vândut: un teren înscris în
domeniul privat al Comunei
Brebeni, situat pe str.Cișmelei nr.25,
T88/1, P1/2 și P1/3, în suprafata de
1.763mp. Vânzarea se face conform
art.363-364 din O.U.G.
nr.57/03.07.2019 și conform Hotărârii Consiliului Local
nr.39/30.10.2020. 3.Informații
privind documentația de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: la cerere,
de la sediul instituției, Compartimentul Achiziții Publice. 3.2.Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din
cadrul vânzătorului, de la care pot
obține un exemplar din documentația de atribuire: se poate obține de
la Compartimentul Achiziții Publice
din cadrul Primăriei Comunei
Brebeni, Str.Principală, nr.228,
județul Olt, luni-vineri, în intervalul
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orar: 09:00-13:00. 3.3.Costul și
condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 50Lei /exemplar, ce se achită
la caserie. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 30.12.2020,
ora 10:00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 14.01.2021, ora 10:00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Brebeni,
Str. Principală, nr. 228, parter, Registratură, judetul Olt. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
oferta: într-un singur exemplar
original, într-un plic sigilat. 5.Data și
locul la care se va desfașura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
14.01.2021, ora 12:00, Primăria
Comunei Brebeni, Str. Principală,
nr. 228, județul Olt. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Olt,
Slatina, Str.Mânăstirii, Nr.2, județul
Olt, cod poștal 230038, telefon
0249/414.989, 0249/435.638, fax
0249/437.370, e-mail: corespondenta-olt@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
11.12.2020.

PIERDERI
l Pierdut Carnet Expert Contabil
nr.51624/2016 emis de CECCAR, pe
numele Bengescu Alina Georgiana.
l Pierdut certificat înregistrare
nr.4130069/17.06.2020 și 3- trei certificate constatatoare
nr.17100/16.06.2020 Ale SC Agroturist Drăgănești SRL, J27//499/2015,
CUI:34859455. Le declar nule.
l Pierdut Card tahograf cu numele
Moldovan Andrei Cosmin, eliberat
de DVLA UK. Îl declar nul.
l Mary Exclusive Serv SRL,
J13/2519/2016, CUI:36657606,
declar pierdut toate certificatele
constatatoare. Le declar nule.
l Pierdut carnet CECCAR
nr.51013/2016- expert contabil
Tripon Mihaela Maria, pe care îl
declar nul.
l Pierdut Certificat constatator
nr.4649/25.02.2010, eliberat de oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Harghita. Declar nul.
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ADUNĂRI GENERALE
l SC Top Vision SRL Năvodari, în calitate de
Administrator Unic al SC Legmas SA, cu
sediul în loc.Năvodari, Str.Av.C-tin.Horia
Agarici, nr.2, cod 905700, Jud.Constanța, Reg.
Co m. J13/1869/1991, CUI:RO2415209, în
conformitate cu legea 31/1990 republicată și
cu dispozițiile Actului constitutiv al societății,
convoacă Adunarea Generală Extraordinară
a Acționarilor SC Legmas SA, în data de
14.01.2021, ora 10.00, la sediul SC Top Vision
SRL din Năvodari, Str.T3, nr.2, Jud.
Constanța, cu următoarea ordine de zi:
1.Aprobarea revocării din calitatea de Cenzor
supleant al SC Legmas SA a domnului Matei
Nicolae, cetățean român; 2.Ratificarea Deciziei Administratorului Unic al SC Legmas SA
nr.2/09.12.2020, privind revocarea din funcția
de Director General al SC Legmas SA a
domnului Dima Neculai, cetățean român;
3.Ratificarea Deciziei Administratorului Unic
al SC Legmas SA nr.3/09.12.2020, privind
revocarea din calitatea de Reprezentant al SC
Top Vision SRL- Administrator Unic al SC
Legmas SA, a domnului Dima Neculai, cetățean român. 4.Ratificarea Deciziei Administratorului Unic al SC Legmas SA
nr.4/09.12.2020, privind numirea domnului
Matei Nicolae, cetățean român, în calitate de
asociat, ca Reprezentant al SC Top Vision
SRL- Administratorul Unic al SC Legmas SA;
5.Aprobarea îndreptării erorii materiale strecurate în ultima încheiere a ORC prin care a
fost consemnată, eronat, noua structură a
acționarilor SC Legmas SA Năvodari în
Certificatul constatator și aprobarea anulării
mențiunilor din procesul-verbal
nr.79/09.12.2015 al AGEA SC Legmas SA
Năvodari prin care, greșit, s-a înlocuit denumirea acționarului AAAS/AVAS/APAPS/FPS
cu sintagma Statul Roman prin Autoritatea
pentru Administrarea Activelor Statului.
Înregistrarea corectă este: „Acționari
Persoane Juridice”: SC Top Vision SRL. Calitate: acționar. Naționalitate: română. Sediu
social: Str.T3, nr.2, Năvodari, Jud.Constanța,
Cod poștal: 905750. Nr. de ordine în Registrul
Comerțului: J13/4594/1992, CUI:RO2753668.
Aport la capital: 4112610Lei. Aport vărsat
total: 4112610Lei. Aport vărsat în Lei:
4112610Lei. Număr de acțiuni: 1645044. Cota
de participare la beneficii și pierderi reprezentând 68,2265%/68,2265%. Autoritatea Pentru
Administrarea Activelor Statului (AAAS).
Calitate: acționar. Naționalitate: română.
Sediu social: București, Sectorul 1, Str.Cpt.
A l e x a n d r u Ș e r b ă n e s c u , n r. 5 0 , C o d
postal:14294. CUI:11795573. Aport la capital:
813.020Lei. Aport vărsat total: 813020Lei.
Aport vărsat în Lei: 813020Lei. Număr de
acțiuni: 325208. Cota de participare la beneficii și pierderi reprezentând
13,488%/13,488%. Acționari persoane fizice:
Husanu Viorica. Calitate: acționar. Naționalitate: română. Stare civilă: necăsătorit. Data și
locul nașterii: 01.08.1971, Com.Doljești, Jud.
Neamț. Sex: feminin. Aport la capital:
1089.202.5Lei. Aport vărsat total:
10892025Lei. Aport vărsat în Lei:

10892025Lei. Număr de acțiuni: 435681. Cota
de participare la beneficii și pierderi reprezentând 18,069%/18,069%. Alte persoane fizice:
Aport la capital: 13042.5Lei. Aport vărsat
total: 13042.5Lei. Aport vărsat în Lei:
13042.5Lei. Număr de acțiuni: 5217. Cota de
participare la beneficii și pierderi reprezentând 0,216%/0,216%. 6.Aprobarea datei de
31.01.2021 ca dată la care se răsfrâng hotărârile adoptate de AGEA pentru acționarii care
nu sunt prezenți la ședință; 7.Modificarea
Actului constitutiv al SC Legmas SA în sensul
Hotărârilor adoptate la punctele de mai sus.
La ședință pot participa și vota, pe bază de
Procură specială sau Procură generală,
formulare care pot fi descărcate de pe situl
www.legmas.ro sau se pot ridica de la sediul
societății din str.Loc.Năvodari, Str.Av.C-tin
Horia Agarici, nr.2, numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor administrat de
către SC Legmas SA, care dețin acțiuni la
data de 12.01.2021. Acționarii reprezentând,
individual sau împreună, cel puțin 5% din
capitalul social, au dreptul: (i) de a introduce
puncte pe ordinea de zi a AGEA, justificat,
sau un proiect de hotărâre cu minim cinci zile
calendaristice înaintea datei ședinței fixate.
(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse
pe ordinea de zi, cu minim cinci zile calendaristice înaintea datei ședinței fixate. Acționarii menționați în alineatele precedente au
obligația să trimită materialele/întrebările în
scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor
juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, împreună cu Acordul pentru
prelucrarea datelor cu caracter personal, la
sediul societății, cu mențiunea: Pentru
Adunarea Generală Extraordinară din data
de 14.01.2021. În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la
prima convocare, adunarea generală este
convocată pentru data de 15.01.2021, în
același loc, oră și cu aceeași ordine de zi.
l CONVOCATOR
REMAT BUCUREȘTI SUD SA, București,
Sector 4, Str.Berceni Fort, nr.5, J40/983/1991,
CUI:RO482120, Capital social subscris și
vărsat: 1.113.805Lei. Convocator din data
de 7.12.2020 al ședinței Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor REMAT
BUCUREȘTI SUD SA. Subsemnatul, Mihai
Emilian Sofian, cetățean român, în calitate
de Președinte al Consiliului de Administrație
al REMAT BUCUREȘTI SUD SA, o societate pe acțiuni constituită și care funcționează conform legislației din România,
având sediul social în București, Sector 4,
Str.Berceni Fort, nr.5, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribun a l u l B u c u r e ș t i s u b n r. d e o r d i n e
J40/983/1991, având codul unic de înregistrare 482120 și un capital social subscris și
vărsat de 1.113.805RON (denumită în cele
ce urmează „Societatea” sau „RBS”), în
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temeiul art.117 din Legea societăților
nr.31/1990, raportat la prevederile art.18 din
Actul Constitutiv al Societății, convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”) pentru data de
11.01.2021, cu începere de la ora 12.00, la
sediul social al Societății situat în București,
Sector 4, Str.Berceni Fort, nr.5, România. În
cazul în care la data de 11.01.2021, la ședința
AGEA nu sunt întrunite condițiile pentru
ținerea ședinței din cauza neîndeplinirii
cerințelor legale sau statutare, a doua convocare pentru această adunare este stabilită
pentru data de 12.01.2021, la aceeași oră, în
același loc și cu aceeași ordine de zi. La
AGEA vor putea participa și vota doar
acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 08.01.2021
(„Data de referință”). Ordinea de zi a AGEA
va fi următoarea: 1.Alegerea și numirea
secretariatului, verificarea prezenței și a
cvorumului. 2.Aprobarea majorării/creșterii
valorii nominale a acțiunilor emise de Societate de la valoarea nominală curentă de
2,5Lei pentru fiecare acțiune, la valoarea
nominală de 4.455,22Lei pentru fiecare
acțiune, operațiune ce se va desfășura concomitent cu reducerea corespunzătoare a
numărului de acțiuni, însă cu păstrarea
valorii capitalului social (operațiune denumită în cele ce urmează „Consolidare”). În
concret: 2.1.Valoarea capitalului social al
Societății va rămâne neschimbată după
implementarea Consolidării (respectiv
majorarea valorii nominale a acțiunilor de
la 2,5Lei la 4.455,22Lei pentru fiecare
acțiune). Astfel, după Consolidare, Societatea va avea un capital social de
1.113.805Lei împărțit în 250 de acțiuni
nominative, cu o valoare nominală de
4.455,22Lei fiecare, integral subscrise și
plătite de acționari. 2.2.În cazul în care
anterior majorării valorii nominale un acționar deține un număr de acțiuni care nu este
egal sau multiplu de 1.782,088 (numărul
acțiunilor deținute anterior Consolidării fiind
denumit în cele ce urmează „Acțiuni Neconsolidate”) și implicit acționarul în cauză ar
deține ulterior majorării valorii nominale un
număr de acțiuni care nu este număr natural
(numărul natural de acțiuni deținute ulterior
Consolidării fiind denumit în cele ce urmează
„Acțiuni Consolidate”, iar eventuala fracțiune de Acțiune Consolidata rezultată din
calcul fiind denumită în cele ce urmează
„Fracțiunea de Acțiune Consolidată” sau
„F”), acționarul în cauza are dreptul să facă
uz de una dintre următoarele două alternative: (i)să fie compensat de Societate cu o
sumă de bani brută pentru Fracțiunea de
Acțiune Consolidată („Compensare pentru
Rotunjire în Minus”), urmând ca, în acest
caz, numărul de Acțiuni Consolidate care
va fi efectiv alocat acționarului după punerea
în executare a hotărârii să fie egal cu
numărul de Acțiuni Consolidate rezultat din
calcul rotunjit în minus până la numărul
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natural imediat anterior, sau (ii)să contribuie
cu numerar, prin transferul unei sume de
bani către Societate („Contribuție pentru
Rotunjire în Plus”), pentru diferența dintre
o Acțiune Consolidată și Fracțiunea de
Acțiune Consolidată, urmând ca, în acest
caz, numărul de Acțiuni Consolidate care
va fi efectiv alocat acționarului respectiv
după punerea în executare a hotărârii să fie
egal cu numărul de Acțiuni Consolidate
rezultat din calcul rotunjit în plus până la
numărul natural imediat următor. 2.3.Acționarii care nu vor opta în mod expres pentru
una dintre alternativele menționate la pct.2.2
de mai sus, în termenul și în condițiile aprobate în cadrul AGEA, se consideră că au
optat în mod automat pentru alternativa de
la pct.2.2 lit.a, urmând ca tăcerea acestora
sa fie considerată ca aprobare tacită, irevocabilă a alternativei de a fi compensați
pentru Rotunjire în Minus. Consolidarea
valorii nominale a acțiunilor, concomitent
cu reducerea numărului de acțiuni va putea
conduce la reducerea numărului de acționari, respectiv cu reducerea acelor acționari
care au dețineri mai mici de 1.782,088
acțiuni, respectiv de un nivel inferior celui
necesar pentru dobândirea unei Acțiuni
Consolidate și care nu vor opta pentru
exercitarea Opțiunii pentru Rotunjire în
Plus, prin plata către Societate a Contribuției pentru Rotunjire în Plus. De aceea,
operațiunea de consolidare nu presupune
prin ea însăși pierderea calității de acționar
pentru niciuna dintre persoanele care o dețin
în prezent. Tuturor acționarilor Societății
care nu dețin un număr de acțiuni ce reprezintă un multiplu de 1.782,088 li se oferă
posibilitatea de a opta fie pentru a beneficia
de Compensarea pentru Rotunjire în Minus
sau pentru Contribuția pentru Rotunjire în
Plus. 2.4.Valoarea Compensării pentru
Rotunjire în Minus, respectiv Valoarea
Contribuției pentru Rotunjire în Plus se
determină prin raportare la valoarea de piață
stabilită pentru câte 1 (una) Acțiune Neconsolidată emisă de Societate, potrivit Raportului de evaluare întocmit de către GBF
Valuation&Research SRL nr. 0482020/
26.11.2020, conform căruia valoarea de piață
a unei Acțiuni Neconsolidate emise de Societate este de 81,73Lei („Valoarea de
Evaluare” sau „VE”). Raportul de evaluare
poate fi consultat de către oricare dintre
acționari sau împuterniciții acestora, la
sediul Societății, pe baza unei cereri scrise
în perioada cuprinsă între data publicării
convocării la AGEA și data ședinței AGEA.
2.5.Valoarea Compensării pentru Rotunjire
în Minus cuvenită unui acționar care optează
pentru alternativa de la pct.2.2 lit.a de mai
sus se determina după cum urmează:
Valoarea Compensării= F X (VE) X
1.782,088. 2.6.Valoarea Contribuției pentru
Rotunjire în Plus datorata de un acționar
care optează pentru alternativa de la 2.2 lit.b
de mai sus se determină după cum urmează:
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Valoarea Contribuției= (1-F) X (VE) X
1.782,088. Pentru ambele formule de mai
sus: (i) F= Fracțiunea de Acțiune Consolidată exprimată cu 8 zecimale și (ii) VE=
Valoarea de Evaluare, adică 81,73Lei.
2.7.Fracțiunile de Acțiuni Consolidate
pentru care Societatea plătește Compensare
pentru Rotunjire în Minus vor fi însumate
matematic în cadrul procedurii de implementare a hotărârii de majorare a valorii
nominale a acțiunilor, urmând ca aceste
Fracțiuni de Acțiuni Consolidate, împreună
cu acțiunile proprii deținute de Societate, să
fie utilizate pentru rotunjirea în plus a
numărului de Acțiuni Consolidate în cazul
acționarilor care optează pentru alternativa
de la 2.2 lit.b de mai sus, iar în ipoteza în
care, urmare acestui mecanism de regularizare, va rămâne un număr natural de
Acțiuni Consolidate, acestea vor deveni
acțiuni proprii deținute de Societate.
2.8.Aprobarea dobândirii de acțiuni proprii
(respectiv Acțiuni Consolidate) de către
Societate ca efect secundar al mecanismului
de implementare a hotărârii de majorare a
valorii nominale astfel cum este prezentat
la pct.2.1.-2.7. de mai sus. Prin urmare,
numărul maxim de Acțiuni Consolidate care
ar putea fi dobândit de Societate este de 10,
reprezentând 4% din capitalul social al RBS.
Contravaloarea plătită de Societate pentru
fiecare Acțiune Consolidată prin mecanismul
de Compensare pentru Rotunjire în Minus
va fi egal cu produsul dintre Fracțiunea de
Acțiune Consolidată, Valoarea de Evaluare
de 81,73Lei și coeficientul de consolidare de
1.782,088, iar perioada de dobândire nu va
depăși 18 luni de la data publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii AGEA (potrivit
dispozițiilor art.1031 din Legea societăților
nr.31/1990). 2.9.Aprobarea procedurii de
implementare a hotărârii privind Consolidarea valorii nominale a acțiunilor fără
modificarea capitalului social (care va
include, printre altele, modalitatea de plata
a Compensării pentru Rotunjirea în Minus,
respectiv a Contribuției pentru Rotunjirea
în Plus, modalități de disponibilizare a
informațiilor și de comunicare în cadrul
procedurii) în forma prevăzută în Anexa 1
la prezentul Convocator. 2.10.Sub condiția
ca prin punerea în aplicare a hotărârii
privind Consolidarea valorii nominale a
acțiunilor să nu se modifice capitalul social
al Societății, aprobarea modificării art.7
paragraful 1 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:
„Art.7- Capitalul social subscris și integral
vărsat este de 1.113.805Lei, fiind divizat în
250 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 4.455,22Lei fiecare.” Președintele
Consiliului de Administrație va fi împuternicit să constate rezultatele punerii în
executare a hotărârii de Consolidare și
implicit să constate noua structură a acționariatului Societății, urmând ca, în măsură

în care capitalul social rămâne nemodificat,
acesta să întreprindă demersurile pentru
înregistrarea la Registrul Comerțului a
mențiunii privind modificarea art.7 din
Actul Constitutiv, conform celor precizate
anterior. 2.11.Mandatarea Președintelui
Consiliului de Administrație, împreună cu
persoanele indicate în mod expres de acesta
(din interiorul sau din afara Societății),
pentru a duce la îndeplinire hotărârea de
Consolidare în condițiile menționate la pct.
2.1.-2.10 de mai sus, precum și cu respectarea procedurii de implementare care va fi
aprobată în cadrul AGEA. În cazul în care
în cadrul implementării hotărârii, Președintele Consiliului de Administrație constată
că, raportat la opțiunile acționarilor exercitate în condițiile pct.2.2. de mai sus, ar
rezulta o modificare a capitalului social,
acesta va convoca o nouă adunare generală
extraordinară a acționarilor care va decide
fie continuarea implementării hotărârii
privind Consolidarea valorii nominale a
acțiunii, cu consecința majorării capitalului
social, fie revocarea hotărârii privind majorarea valorii nominale a acțiunilor, în acest
din urma caz toți acționarii urmând să fie
puși în situația anterioară adoptării hotărârii
privind Consolidarea. 2.12.Drepturile și
obligațiile conferite, respectiv generate de
hotărârea privind majorarea valorii nominale a acțiunilor aparțin persoanelor înregistrate ca acționar la Data de Referință în
registrul acționarilor Societății. În cazul în
care o persoană care este înregistrată în
registrul acționarilor Societății ca acționar
la data de referință transferă prin orice act
(inclusiv, dar fără a se limita la vânzare,
donație, succesiune), integral sau parțial
Acțiunile Neconsolidate deținute, dobânditorul acestora este ținut la rândul său de
drepturile și obligațiile conferite, respectiv
generate de hotărârea privind majorarea
valorii nominale a acțiunilor emise de Societate. 3.Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a îndeplini
toate formalitățile necesare pentru ducerea
la îndeplinire a hotărârilor AGEA, incluzând
dar fără a se limita la îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor la Registrul Comerțului și la orice
alte autorități competente. Președintele
Consiliului de Administrație poate delega
oricare dintre atribuțiile sale conferite prin
hotărârile AGEA. Precizări suplimentare
privind Adunarea Generală Extraordinară
a Acționarilor: Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin
simpla probă a identității acestora făcută (i)
în cazul persoanelor fizice cu documentul
de identitate, iar (ii)în cazul persoanelor
juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice. Calitatea
de reprezentant legal va fi probată prin
prezentarea, în original, a unui certificat
constatator emis de Oficiul Registrului
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Comerțului (sau un document echivalent în
cazul persoanelor juridice străine) emis cu
nu mai mult de 7 (șapte) zile în cazul persoanelor juridice române, respectiv nu mai mult
de 30 (treizeci) de zile în cazul persoanelor
juridice străine anterior datei primei întruniri a AGEA. Documentele care atestă
calitatea de reprezentant legal întocmite
într-o limba străină, vor fi însoțite de o
traducere în limba română realizată de un
traducător autorizat. Acționarii Societății
vor putea participa la ședința AGEA prin
reprezentant, în baza unei procuri speciale
acordată pentru AGEA din data de
11.01.2021, depusă sau transmisă în original
la sediul Societății astfel încât procura
specială să fie recepționată de Societate până
la data de 08.01.2021, ora 12.00. Procura
specială poate fi acordată oricărei persoane,
cu excepția administratorilor, directorilor
sau funcționarilor Societății, pentru reprezentare în cadrul AGEA din data de
11.01.2021 și trebuie să conțină instrucțiuni
specifice de vot pentru fiecare punct de pe
ordinea de zi, din partea acționarului
emitent. Împuternicitul nu poate fi substituit
de o altă persoană. Procurile sau documentele care atestă calitatea de reprezentanți
legali vor fi reținute de Societate și se va face
mențiune despre aceasta în procesul-verbal
al AGEA. Procurile speciale vor fi însoțite
de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, sau, pentru persoanele
juridice, de o copie a actului de identitate a
reprezentantului legal și de documentele
care atestă calitatea de reprezentant legal
enumerate mai sus. În contextul general
caracterizat de riscul de răspândire a infecției cu coronavirus SARS-CoV-2 pe teritoriul
României și având în vedere adoptarea unui
set de măsuri speciale de prevenție prin
Hotărârile Guvernului României, respectiv
prin Hotărârile Comitetului Național pentru
Situații Speciale de Urgență, Consiliul de
Administrație al Societății recomandă acționarilor exprimarea unui vor scris în legătură cu chestiunile supuse dezbaterii prin
prezentul Convocator. În acest sens, pentru
a fi valorificat, votul acționarilor sau al
mandatarilor acestora (desemnați potrivit
celor de mai sus), va fi comunicat Societății
până la data de 08.01.2021, ora 12.00. Totodată, este necesar ca semnătura de pe
documentul care atestă votul să fie certificată
de un notar public, respectiv de un avocat,
în condițiile prevăzute de legile speciale de
organizare a respectivelor profesii. Votul
scris poate fi exprimat și prin aplicarea unei
semnături electronice extinse. Totodată,
votul scris (pe suport material sau electronic)
va fi însoțit de documentele de identificare
menționate pentru acționarii ce intenționează să participe în mod direct la ședința
AGEA. Prezentul Convocator, precum și
documentele aferente AGEA se publică in
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,
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precum și într-un ziar local de largă răspândire. Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administrație al Societății întrebări
în scris referitoare la ordinea de zi a ședinței
AGEA, înaintea datei de desfășurare a
AGEA, urmând a i se răspunde în cadrul
AGEA. Dr. Ing. Mihai Emilian Sofian.
Președinte al Consiliului de Administrație.
_______________________
Anexa 1 la Convocatorul AGEA din data
7.12.2020. PROCEDURA privind mecanismul de Contribuție pentru Rotunjire în
Plus, respectiv de Compensare pentru
Rotunjire în Minus aferent consolidării
valorii nominale a acțiunilor emise de
REMAT BUCUREȘTI SUD SA („Societatea” sau „RBS”). Prezenta Procedură
(„Procedura”) stabilește mecanismul de
aplicare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor RBS din data de
11.01.2021 privind consolidarea valorii
nominale a acțiunilor emise de Societate de
2,5Lei la 4.455,22Lei pentru fiecare acțiune.
1.Definiții și interpretare. 1.1.În cuprinsul
prezentei Proceduri, termenii și expresiile
de mai jos vor avea următoarele înțelesuri:
Acțiuni Consolidate- înseamnă în general
oricare și toate acțiunile emise de către
Societate ulterior implementării Consolidării
Valorii Nominale (astfel cum este definită
mai jos), iar în contextul în care se referă la
un anumit acționar al RBS înseamnă
numărul natural de acțiuni care va fi alocat
respectivului acționar ulterior implementării
Consolidării Valorii Nominale, prin mecanismul Compensării pentru Rotunjire în
Minus (astfel cum este definită mai jos) sau
al Contribuției pentru Rotunjire în Plus
(astfel cum este definită mai jos), după caz.
Acțiuni Neconsolidate- înseamnă, în general,
oricare și toate acțiunile emise de către
Societate anterior implementării Consolidării
Valorii Nominale (astfel cum acest termen
este definit mai jos), iar în contextul în care
se refera la un anumit acționar al RBS,
înseamnă acțiunile deținute de către respectivul acționar anterior implementării Consolidării Valorii Nominale. Compensare pentru
Rotunjire în Minus- înseamnă opțiunea
exercitată- în cadrul Termenului de Exercitare a Opțiunii (astfel cum acest termen este
definit mai jos)- de către un acționar, de a
primi de la Societate contravaloarea Fracțiunii de Acțiune Consolidată (astfel cum este
definită mai jos), calculată în conformitate
cu regulile stabilite în Hotărâre (astfel cum
este definită mai jos), în schimbul rotunjirii
în minus a numărului de Acțiuni Consolidate
rezultat din calculul aritmetic. În cazul în
care un acționar nu optează în Termenul de
Exercitare a Opțiunii (astfel cum este definit
mai jos) pentru Compensarea pentru Rotunjire în Minus sau pentru Contribuția pentru
Rotunjire în Plus (astfel cum este definită
mai jos), se va considera că respectivul
acționar și-a exercitat în mod tacit opțiunea
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pentru Compensare pentru Rotunjire în
Minus, în conformitate cu prevederile Hotărârii (astfel cum este definită mai jos).
Contribuție pentru Rotunjire în Plusînseamnă opțiunea exercitată- în Termenul
de Exercitare a Opțiunii (astfel cum este
definit mai jos)- de către un acționar al RBS
de a contribui cu o sumă, reprezentând
diferența dintre o Acțiune Consolidată și
Fracțiunea de Acțiune Consolidată, calculată
în conformitate cu regulile stabilite în Hotărâre (astfel cum este definită mai jos), pentru
întregirea Fracțiunii de Acțiune Consolidată
(astfel cum este definite mai jos) până la o
Acțiune Consolidată. Fracțiune de Acțiune
Consolidată- înseamnă diviziunea unei
Acțiuni Consolidate care ar rezulta din
calculul matematic aplicat la deținerea
fiecărui acționar al Societății, ca urmare a
Consolidării Valorii Nominale (astfel cum
este definită mai jos). Hotărâre- înseamnă
hotărârea AGEA prin care se aprobă consolidarea valorii nominale a acțiunilor emise
de Societate, de la valoarea nominală curentă
de 2,5Lei pentru fiecare acțiune, la valoarea
nominală de 4.455,22Lei, pentru fiecare
acțiune, fără ca prin aceasta operațiune să
se majoreze capitalul social ca efect al consolidării valorii nominale a acțiunilor. Pentru
a evita o eventuală modificare a capitalului
social, numărul de acțiuni emise de RBS se
va reduce proporțional. Consolidarea Valorii
Nominale sau Consolidare- înseamnă operațiunea de majorare a valorii nominale a
acțiunilor emise de Societate de la valoarea
nominală de 2,5Lei pentru fiecare acțiune la
valoarea nominală de 4.455,22Lei pentru
fiecare acțiune, aprobată prin Hotărâre, fără
ca prin această operațiune să se majoreze
capitalul social. Majorarea valorii nominale
va implica însă o scădere corespunzătoare a
numărului de acțiuni, fără să se modifice
valoarea capitalului social. Termenul de
exercitare a Opțiunii- înseamnă perioada de
timp, specificata la pct. 2 din prezenta Procedură, în care oricare acționar al RBS poate
să își exercite dreptul de opțiune pentru
Contribuția pentru Rotunjire în Plus,
respectiv pentru Compensarea pentru
Rotunjire în Minus, în conformitate cu
prevederile Hotărârii și în condițiile prezentei
Proceduri. Valoarea Compensării- înseamnă
suma brută care se cuvine unui acționar
reprezentând valoarea Compensării pentru
Rotunjire în Minus. Valoarea Contribuțieiînseamnă suma reprezentând valoarea
Contribuției pentru Rotunjire în Plus care
va fi plătită Societății de către un acționar
care optează pentru Contribuția pentru
Rotunjire în Plus înăuntrul Termenului de
Exercitare a Opțiunii, prin aplicarea formulei
de calcul stabilită prin Hotărâre. 1.2.Calculul
termenelor. Orice termen menționat în
cuprinsul prezentei Proceduri va fi calculat
pe zile libere, și anume, prin excluderea zilei
în care începe să curgă termenul și a zilei la
care se împlinește termenul. În cazul în care

data la care se împlinește termenul este o zi
nelucrătoare, atunci termenul se consideră
împlinit în ziua lucrătoare imediat următoare. 2.Exercitarea Opțiunii. Orice acționar
înregistrat în registrul acționarilor RBS, care,
ca efect al Consolidării Valorii Nominale, ar
urma să dețină teoretic o Fracțiune de
Acțiune Consolidată, poate opta în termen
de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la
data publicării hotărârii în Monitorul Oficial
al României, Partea a IV-a: (a)pentru Contribuția pentru Rotunjire în Plus sau (b)pentru
Compensarea pentru Rotunjire în Minus, cu
respectarea tuturor formalităților stabilite
prin prezenta Procedură. 2.1.Contribuție
pentru Rotunjire în Plus. Acționarul care
optează pentru Contribuția pentru Rotunjire
în Plus va transmite la sediul Societății prin
una dintre modalitățile stabilite la pct.2.4 de
mai jos și în Termenul de Exercitare a Opțiunii Formularul de Contribuție pentru
Rotunjire în Plus având forma și conținutul
stabilite în Anexa A la prezenta Procedură,
completat și semnat corespunzător de către
acționar sau reprezentantul legal/convențional al acestuia, după caz, însoțit de următoarele documente: 2.1.1.Pentru persoane
fizice rezidente: -copie a actului de identitate
al acționarului (cu prezentarea actului de
identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul Societății de către
acționar); -împuternicire specială în formă
autentică (în original) și copie a actului de
identitate al împuternicitului (cu prezentarea
actului de identitate in original, în cazul în
care documentele se depun la sediul Societății prin împuternicit); -ordinul de plată
care confirmă plata Valorii Contribuției, vizat
de către banca ordonatoare, pe care să fie
menționat în mod expres numele acționarului (original). 2.1.2.Pentru persoane juridice rezidente: -copie legalizată a
certificatului de înregistrare a acționarului
(în original); -certificat constatator al acționarului care atestă reprezentanții legali ai
acestuia (emis de Registrul Comerțului cu
cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare anterior
transmiterii setului de documente) (în
original); -copie a actului de identitate al
reprezentantului legal al acționarului (cu
prezentarea actului de identitate în original,
în cazul în care documentele se depun la
sediul Societății de către reprezentantul legal
al acționarului); -împuternicire specială în
formă autentică (în original) și copie a
actului de identitate al împuternicitului (cu
prezentarea actului de identitate în original,
în cazul în care documentele se depun la
sediul Societății prin împuternicit) sau, după
caz, hotărâre a administratorului unic, a
adunării asociaților/acționarilor în forma
prevăzută de lege; -ordinul de plată care
confirmă plata Valorii Contribuției, vizat de
către bancă, pe care să fie menționat în mod
expres denumirea acționarului (original).
2.1.3.Pentru persoane fizice nerezidente:
-copie a actului de identitate al acționarului
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(cu prezentarea actului de identitate în
original, în cazul în care documentele se
depun la sediul Societății de către acționar);
-împuternicire specială în forma autentica,
purtând apostilă, dacă este cazul (în
original), și copie a actului de identitate al
împuternicitului (cu prezentarea actului de
identitate in original, în cazul în care documentele se depun la sediul Societății prin
împuternicit); -ordinul de plată care confirmă
plata Valorii Contribuției, vizat de către
banca ordonatoare, pe care să fie menționat
în mod expres numele acționarului (copie);
-în cazul în care oricare dintre documentele
care trebuie depuse este întocmit într-o limba
străină, se va depune și traducerea legalizată
în limba română a acestui document.
2.1.4.Pentru persoane juridice nerezidente:
-documentul emis de către un registru/o
autoritate/instituție publică din statul de
origine al acționarului care atestă identitatea
acționarului, potrivit legislației respectivului
stat (în original). În cazul în care niciun
registru/nicio autoritate/instituție publică
din statul de origine al acționarului nu are
abilitatea legala să emită un astfel de document, acționarul va depune o declarație în
formă autentică, în original, dată cu cel mult
30 (treizeci) de zile înaintea depunerii, care
să ateste faptul că respectivul acționar
funcționează în conformitate cu legislația
statului de origine și că, potrivit legislației
care îl guvernează, nu există niciun registru/
nicio autoritate/instituție publică din statul
de origine al acționarului care să emită un
document de identificare a acționarului;
-certificat emis de către un registru/o autoritate/instituție publică din statul de origine
al acționarului sau, în cazul în care nu poate
fi emis un astfel de certificat, orice alt document emis de către acționar care atestă
reprezentanții legali ai acestuia (în original).
În cazul în care se prezintă certificatul
menționat mai sus, acest document va fi emis
de către registrul/autoritatea/instituția
publică competentă din statul de origine al
acționarului cu cel mult 15 (cincisprezece)
zile lucrătoare anterior transmiterii setului
de documente; în cazul în care nu poate fi
emis un astfel de certificat, se va depune cea
mai recentă hotărâre a organului competent
al acționarului prin care au fost desemnați
reprezentanții legali curenți ai acestuia (în
original); -copie a actului de identitate al
reprezentantului legal al acționarului (cu
prezentarea actului de identitate în original,
în cazul în care documentele se depun la
sediul Societății de către reprezentantul legal
al acționarului); -împuternicire specială în
formă autentică (în original) și copie a
actului de identitate al împuternicitului (cu
prezentarea actului de identitate în original,
în cazul în care documentele se depun la
sediul Societății prin împuternicit) sau, după
caz, hotărâre a administratorului unic, a
adunării asociaților/acționarilor în forma
prevăzută de lege; -ordinul de plată care
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confirmă plata Valorii Contribuției, vizat de
către bancă, pe care să fie menționat în mod
expres denumirea acționarului (original). În
cazul în care oricare dintre documentele care
trebuie depuse este întocmit într-o limba
străină, se va depune și traducerea legalizata
în limba română a acestui document (în
original). Plata Valorii Contribuției se va
face de către acționar în Termenul de Exercitare a Opțiunii, doar prin ordin de plată,
în contul bancar al RBS identificat prin
IBAN RO98BTRLRONCRT00I8389604,
deschis la Banca Transilvania astfel încât în
ultima zi lucrătoare a Termenului de Exercitare a Opțiunii suma reprezentând Valoarea
Contribuției să fie creditată în contul menționat mai sus. Fiecare acționar este obligat
să-și calculeze Valoarea Contribuției, în baza
formulei: Valoarea Contribuției= (1-F) X
(VE) X 1.782,088. Pentru formula de mai
sus: (i) F= Fracțiunea de Acțiune Consolidată
exprimată cu 7 zecimale și (ii) VE= Valoarea
de Evaluare, adică 81,73Lei. 2.2.Compensare
pentru Rotunjire în Minus. Acționarul care
optează pentru Compensarea pentru Rotunjire în Minus va transmite la sediul Societății
prin una dintre modalitățile stabilite la
pct.2.4 de mai jos și în Termenul de Exercitare a Opțiunii Formularul de Compensare
pentru Rotunjire în Minus având forma și
conținutul stabilite în Anexa B, completat și
semnat corespunzător de către acționar sau
reprezentantul legal/convențional al acestuia,
după caz, însoțit de următoarele documente:
2.2.1.Pentru persoane fizice rezidente: -copie
a actului de identitate al acționarului (cu
prezentarea actului de identitate în original,
în cazul în care documentele se depun la
sediul Societății de către acționar); -împuternicire specială în formă autentică (în
original) și copie a actului de identitate al
împuternicitului (cu prezentarea actului de
identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul Societății prin
împuternicit); -documente justificative
privind contul bancar ales pentru transferul
valorii de Compensare. 2.2.2.Pentru persoane
juridice rezidente: -copie legalizată a certificatul de înregistrare a acționarului (in
original); -certificat constatator al acționarului care atestă reprezentanții legali ai
acestuia (emis de Registrul Comerțului cu
cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare anterior
transmiterii setului de documente) (în
original); -copie a actului de identitate al
reprezentantului legal al acționarului (cu
prezentarea actului de identitate în original,
în cazul în care documentele se depun la
sediul Societății de către reprezentantul legal
al acționarului); -împuternicire specială în
formă autentică (în original) și copie a
actului de identitate al împuternicitului (cu
prezentarea actului de identitate în original,
în cazul în care documentele se depun la
sediul Societății prin împuternicit) sau, după
caz, hotărâre a administratorului unic, a
adunării asociaților/acționarilor în forma
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prevăzută de lege; -documente justificative
privind contul bancar ales pentru transferul
valorii de Compensare. 2.2.3.Pentru
persoane fizice nerezidente: -copie a actului
de identitate al acționarului (cu prezentarea
actului de identitate în original, în cazul în
care documentele se depun la sediul Societății de către acționar); -împuternicire
specială în formă autentică, purtând apostila, dacă este cazul (în original) și copie a
actului de identitate al împuternicitului (cu
prezentarea actului de identitate în original,
în cazul în care documentele se depun la
sediul Societății prin împuternicit); -documente justificative privind contul bancar
ales pentru transferul valorii de Compensare; -certificat de rezidență fiscală emis de
autoritatea fiscală din statul de rezidență
fiscală a acționarului sau un alt document
eliberat de către o altă autoritate decât cea
fiscală, care are atribuții în domeniul certificării rezidenței conform legislației interne
a acelui stat (în original), în cazul în care
respectivul acționar dorește să beneficieze
de prevederile unei convenții aplicabile de
evitare a dublei impuneri încheiate între
România și statul de rezidență al respectivului acționar; certificatul/documentul
trebuie să fie valabil la momentul când
intervine obligația fiscală. În cazul în care
oricare dintre documentele care trebuie
depuse este întocmit într-o limbă străină, se
va depune și traducerea legalizată în limba
română în original a acestui document.
2.2.4.Pentru persoane juridice nerezidente:
-copie legalizată a documentului emis de
către un registru/o autoritate/instituție
publică din statul de origine al acționarului
care atestă identitatea acționarului, potrivit
legislației respectivului stat (în original); în
cazul în care niciun registru/nicio autoritate/
instituție publică din statul de origine al
acționarului nu are abilitatea legală să emită
un astfel de document, acționarul va depune
o declarație în formă autentică, în original,
datată cu cel mult 30 (treizeci) de zile
înaintea depunerii, care să ateste faptul că
respectivul acționar funcționează în conformitate cu legislația statului de origine și că,
potrivit legislației care îl guvernează, nu
există niciun registru/nicio autoritate/instituție publică din statul de origine al acționarului care să emită un document de
identificare a acționarului; -certificat emis
de către un registru/o autoritate/instituție
publică din statul de origine al acționarului
sau, în cazul în care nu poate fi emis un
astfel de certificat, orice alt document emis
de către acționar care atestă reprezentanții
legali ai acestuia. În cazul în care se prezintă
certificatul menționat mai sus, acest document va fi emis de către registrul/autoritatea/
instituția publică competentă din statul de
origine al acționarului cu cel mult 15 (cincisprezece) zile lucrătoare anterior transmiterii setului de documente; în cazul în care

nu poate fi emis un astfel de certificat, se va
depune cea mai recentă hotărâre a organului
competent al acționarului prin care au fost
desemnați reprezentanții legali curenți ai
acestuia) (în original); -copie a actului de
identitate al reprezentantului legal al acționarului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele
se depun la sediul Societății de către reprezentantul legal al acționarului); -împuternicire specială în formă autentică (în
original) și copie a actului de identitate al
împuternicitului (cu prezentarea actului de
identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul Societății prin
împuternicit) sau, după caz, hotărâre a
administratorului unic, a adunării asociaților/acționarilor în forma prevăzută de lege;
-documente justificative privind contul
bancar ales pentru transferul valorii de
Compensare; -certificat de rezidență fiscală
emis de autoritatea fiscală din statul de
rezidență fiscală a acționarului sau un alt
document eliberat de către o altă autoritate
decât cea fiscală, care are atribuții în domeniul certificării rezidenței, conform legislației interne a acelui stat (în original), în cazul
în care respectivul acționar dorește să
beneficieze de prevederile unei convenții
aplicabile de evitare a dublei impuneri
încheiate între România și statul de rezidență a respectivului acționar; certificatul/
documentul trebuie să fie valabil la
momentul când intervine obligația fiscală.
În cazul în care oricare dintre documentele
care trebuie depuse este întocmit într-o limbă
străină, se va depune și traducerea legalizată
în limba română în original a acestui document. Valoarea Compensării pentru Rotunjire in Minus va fi calculată de Societate în
baza formulei: Valoarea Compensării= F X
(VE) X 1.782,088. Pentru formula de mai
sus: (i) F= Fracțiunea de Acțiune Consolidată exprimată cu 8 zecimale și (ii) VE=
Valoarea de Evaluare, adică 81,73Lei.
2.3.Cazuri speciale. În cazul în care o
anumită persoană nu este înregistrată în
registrul acționarilor RBS, deși potrivit legii
ar avea acest drept (e.g. moștenitori, soți
divorțați, persoane care si-au schimbat
numele sau alte elemente de identificare,
donatari, dobânditori ai acțiunilor ca urmare
a unei executări silite), pe lângă documentele
prevăzute la pct. 2.1 sau 2.2, după caz,
respectiva persoană va transmite Societății
toate documentele care dovedesc faptul că
respectiva persoană este îndreptățită să fie
înregistrată în registrul acționarilor RBS și
să beneficieze de efectele Hotărârii.
2.4.Modul de transmitere a documentelor.
Acționarii vor transmite setul de documente
menționate la pct.2.1 sau 2.2, precum si cele
de la pct.2.3, dacă este cazul, în Termenul
de Exercitare a Opțiunii doar prin una dintre
următoarele modalități: (i)prin depunere
personal sau prin reprezentant convențional
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la registratura Societății de la sediul social;
sau (ii)prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la sediul social al Societății.
În cazul în care se face uz de această modalitate de transmitere a documentelor, toate
documentele care necesită semnătura
acționarului îndreptățit sau a reprezentantului acestuia vor fi prezentate în formă
autentică, inclusiv dar fără a se limita la
Formularul de Contribuție pentru Rotunjire
în Plus sau Formularul de Compensare
pentru Rotunjire în Minus, după caz. Toate
documentele prevăzute la pct.2.1 sau 2.2,
precum și cele de la pct.2.3, dacă este cazul,
indiferent de modalitatea de transmitere,
vor fi prezentate într-un plic închis, având
inscripționat mențiunea: „PENTRU
PROCEDURA DE CONSOLIDARE A
VALORII NOMINALE A ACȚIUNILOR”.
Documentele menționate mai sus vor fi
considerate a fi transmise în Termenul de
Exercitare a Opțiunii dacă sunt înregistrate
la sediul Societății până cel târziu la ora
16.00 a ultimei zi lucrătoare din cadrul
Termenului de Exercitare a Opțiunii.
2.4.1.Neexercitarea unei opțiuni în Termenul
de Exercitare a Opțiunii. În cazul în care un
acționar (i)nu a exercitat una dintre opțiunile prevăzute în Hotărâre în Termenul de
Exercitare a Opțiunii sau (ii)deși a exercitat
o opțiune, această opțiune nu s-a realizat
cu respectarea întocmai a tuturor prevederilor Hotărârii și a prezentei Proceduri, se
va considera că respectivul acționar, astfel
cum acesta este identificat în registrul acționarilor RBS la data expirării Termenului
de Exercitare a Opțiunii, a optat tacit pentru
Compensarea pentru Rotunjire în Minus.
În acest caz, Societatea va calcula Valoarea
Compensării din care se scad orice impozite
și taxe prevăzute de legislația în vigoare
pentru respectivul acționar și va face plata
respectivă acționarului menționat mai sus,
în modul prevăzut la pct.5 de mai jos. În
cazul în care acționarul a optat pentru
Contribuția pentru Rotunjire în Plus, însă
opțiunea acestuia nu a respectat întocmai
toate prevederile Hotărârii și ale prezentei
Proceduri, Valoarea Contribuției deja plătită
de respectivul acționar va fi rambursată
acționarului în termen de maximum 10
(zece) zile lucrătoare de la expirarea Termenului de Exercitare a Opțiunii prin transfer
în contul bancar indicat în documentele
depuse de acționar. Cazurile în care un
acționar nu exercită opțiunea în conformitate cu Hotărârea și Procedura sunt, fără a
se limita la: -documentația transmisă este
incompletă; sau -documentația transmisă
nu respectă forma și conținutul minime
stabilite prin Procedură; sau -documentația
transmisă conține erori sau date neconcordante cu cele înscrise în registrul acționarilor
și nu există documente justificative pentru
o modificare în registrul acționarilor; sau
Valoarea Contribuției este determinată
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incorect sau Valoarea Contribuției nu este
plătită în conformitate cu Procedura.
3.Centralizarea datelor. În termen de maxim
20 (douăzeci) de zile calendaristice de la
data expirării Termenului de Exercitare a
Opțiunii, Societatea va centraliza și va
analiza toate documentele depuse de către
acționari în cadrul Termenului de Exercitare
a Opțiunii. În termen de maxim 10 (zece)
zile calendaristice de la finalizarea centralizării datelor și în funcție de rezultatul
centralizării, Consiliul de Administrație al
Societății: (a)în cazul în care rezultatul
centralizării datelor indică faptul că nu
necesită nicio modificare a capitalului social
al RBS, va lua act de rezultatele centralizării
datelor, va dispune plata Valorii Compensării din care se scad orice impozite și taxe
prevăzuți de legislația în vigoare, în conformitate cu Hotărârea, și va dispune înregistrarea efectelor implementării Hotărârii în
registrul acționarilor RBS; sau (b)în cazul
în care rezultatul centralizării datelor indică
faptul că implementarea Hotărârii ar
produce o modificare (majorare) a capitalului social al RBS, va lua act de rezultatele
centralizării datelor și va dispune convocarea unei noi adunări generale extraordinare a acționarilor Societății în conformitate
cu Hotărârea. Un comunicat cu privire la
decizia luată de Consiliul de Administrație
va fi publicat, în atenția acționarilor, pe
pagina de internet a Societății. 4.Aspecte
fiscale. Veniturile care vor fi obținute de
acționarii RBS în cazul Compensării pentru
Rotunjire in Minus vor fi impozitate conform
legislației fiscale aplicabile, iar respectivii
acționari sunt direct responsabili pentru
îndeplinirea oricăror obligații fiscale ce le
revin în conformitate cu legislația fiscală
aplicabilă. În cazul în care se reține impozit
pe venitul realizat de acționari din Compensarea pentru Rotunjire în Minus, suma care
va fi transferată efectiv respectivilor acționari va fi Valoarea Compensării pentru
Rotunjire in Minus, calculată conform
formulei de calcul de la punctul 2.5 din
Hotărâre, din care se scad orice impozite și
taxe prevăzute de legislația în vigoare, cu
reținere la sursă, dacă este cazul. Acționarii
sunt singurii responsabili pentru realitatea
și acuratețea informațiilor incluse în declarația menționată la pct.2.2.1, 2.2.3 sau 2.2.4,
după caz, de mai sus. În cazul în care Societatea este obligată, potrivit legislației
aplicabile în vigoare, să rețină și să plătească
impozitul aferent pentru Valoarea Compensării pentru Rotunjire în Minus, calculate
conform formulei de calcul de la punctul
1.5 din Hotărâre, iar acționarul persoană
nerezidentă prezintă Societății certificatul
de rezidență fiscală/documentul prevăzut
la pct.2.2.3 sau pct.2.2.4, după caz, din
prezenta Procedură și îndeplinește condițiile
precizate în Convenția de evitare a dublei
impuneri încheiată între România și țara
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de rezidență fiscală a persoanei nerezidente,
Societatea va aplica cota de impunere cea
mai favorabilă asupra veniturilor obținute
de persoana nerezidentă, iar acolo unde va
fi cazul veniturile nu vor fi impozitate în
România. În cazul în care persoana nerezidentă nu prezintă Societății certificatul de
rezidență fiscală/documentul prevăzut la
pct.2.2.3 sau pct.2.2.4, după caz, din prezenta
Procedura, Societatea va proceda la impozitarea la sursă, prin aplicarea impozitului
prevăzut de Codul Fiscal din România.
Pentru persoanele nerezidente în Romania
și care sunt rezidente fiscal într-un stat cu
care Romania nu are semnată o convenție
de evitare a dublei impuneri, nu este necesară
prezentarea certificatului de rezidență fiscală/
documentului prevăzut la pct.2.2.3 sau
pct.2.2.4, după caz, din prezenta Procedura,
fiind aplicabil impozitul prevăzut de Codul
Fiscal din România. 5.Plata Valorii Compensării. În cazul menționat la pct.3 lit.(a) de
mai sus, în termen de 90 (nouăzeci) de zile
calendaristice de la data deciziei Consiliului
de Administrație, se va face plata Valorii
Compensării din care se scad, dacă este
cazul, impozite și taxe prevăzute de legislația
în vigoare, prin una dintre modalitățile
stabilite mai jos: (i)în contul bancar indicat
de către acționar prin Formularul de
Compensare pentru Rotunjire in Minus, în
cazul în care opțiunea pentru Compensare
pentru Rotunjire în Minus a fost exercitată
cu respectarea tuturor prevederilor Hotărârii
și ale prezentei Proceduri; sau (ii)în contul
bancar indicat de către acționar prin Formularul de Contribuție pentru Rotunjire în Plus
în cazul în care opțiunea pentru Contribuție
pentru Rotunjire în Plus nu a fost exercitată
cu respectarea întocmai a tuturor prevederilor Hotărârii și ale prezentei Proceduri; sau
suma reprezentând Valoarea Compensării
(din care se scad orice impozite și taxe prevăzute de legislația în vigoare) pentru acționarii
care nu și-au exercitat opțiunea în modul
stabilit prin prezenta Procedură va fi păstrată
de Societate, la dispoziția acționarilor care
sunt îndreptățiți la încasare conform
prezentei proceduri. În situația menționată
la pct.3 lit.(a) de mai sus, în termen de 10
(zece) zile calendaristice de la data deciziei
Consiliului de Administrație, pe pagina de
internet a Societății se va publica un comunicat în atenția acționarilor prin care aceștia
vor fi informați cu privire la efectuarea plății
Valorii Compensării, în conformitate cu
alineatele de mai sus. Sumele datorate acționarilor vor rămâne la dispoziția acționarilor
îndreptățiți până la plata Valorii Compensării din care se scad, dacă este cazul, impozite și taxe prevăzute de legislația în vigoare.
Societatea va calcula Valoarea Compensării
pentru fiecare acționar îndreptățit potrivit
formulei de calcul specificate în Hotărâre,
în baza numărului de Acțiuni Neconsolidate
înregistrate pe numele acționarului în registrul acționarilor RBS. 6.Finalizarea punerii

în executare a Hotărârii. După realizarea
plăților menționate la pct.5 (i)-(iii) de mai
sus, Președintele Consiliului de Administrație al Societății va lua act de finalizarea
punerii în executare a Hotărârii și va aproba
forma actualizată a Actului Constitutiv care
va include și Anexa cu structura acționariatului Societății ca efect al punerii în executare a Hotărârii. Dr. Ing. Mihai Emilian
Sofian, Președinte al Consiliului de Administrație.
_______________________________
Anexa A la Procedură. Formularul de
Contribuție pentru Rotunjire în Plus. Pentru
persoane fizice: Subsemnata/ subsemnatul
__________________________, cetățean____________, identificat prin____,
seria______, nr.________, eliberat de
____________ ______ la data de___________,
cod numeric personal______________,
domiciliat în _______________________
_________________. Pentru persoane juridice: Subscrisa________________________,
societate organizată și funcționând conform
legislației din____________, înregistrată
în_____________________________ sub
numărul________, având cod de identificare fiscală_______________, având sediul
social în_____________________________
__________________________, reprezentată prin _________________________ în
calitate de____________________. (doar
în cazul în care solicitantul este succesor
legal al acționarului îndreptățit, vă rugăm
completați cu următoarele informații):
Pentru persoane fizice: Succesor legal al
_____________________________, cetățean____________, identificat prin____,
s e r i a _ _ _ _ _ _ , n r. _ _ _ _ _ _ _ _ e l i b e r a t
de____________ ______ la data de___________,
cod numeric personal______________,
domiciliat în_______________________
________________________. Succesoare
legală a__________________________,
societate organizată și funcționând potrivit
legislației din____________, înregistrată
în_____________________________ sub
numărul________, având cod de identificare
fiscală_______________, având sediul social
în_________________________________
_________________ înregistrat în registrul
acționarilor REMAT BUCUREȘTI SUD SA
(„Societatea”) la data de 08.01.2021, stabilită
ca dată de referință pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele
hotărârii adunării generale extraordinare a
acționarilor Societății („Hotărârea”). Având
în vedere Hotărârea, prin care s-au aprobat
(printre altele): (i)consolidarea valorii nominale
a acțiunilor emise de REMAT BUCUREȘTI
SUD SA prin majorarea valorii nominale
de la 2,5Lei la 4.455,22Lei pentru fiecare
acțiune („Consolidarea”) și (ii)procedura
privind mecanismul de Contribuție pentru
Rotunjire în Plus, respectiv de Compensare
pentru Rotunjire în Minus aferent Consolidării
valorii nominale a acțiunilor emise de Societate
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(„Procedura”), optez în mod irevocabil pentru
Contribuția pentru Rotunjire în Plus, astfel
cum aceasta este definită în Hotărâre și, în
scopul exercitării opțiunii, declar următoarele:
Ca efect al Consolidării și potrivit Procedurii,
ar urma să dețin un număr natural de____
acțiuni consolidate ale Societății („Acțiuni
Consolidate”) și o fracțiune de Acțiune Consolidată („Fracțiune de Acțiune Consolidată”),
respectiv______ (a se include fracțiunea de
acțiune rezultată din calculul matematic
potrivit regulilor din Procedură), contribui
cu suma de_____ Lei, reprezentând Valoarea
Contribuției calculată potrivit Procedurii
pentru întregirea Fracțiunii de Acțiune Consolidată până la o Acțiune Consolidată. Plata
sumei reprezentând Valoarea Contribuției a
fost efectuată potrivit Procedurii, în contul
Societății identificat prin IBAN RO98BTRLRONCRT00I8389604, deschis la Banca
Transilvania. De asemenea, declar în mod
expres și irevocabil faptul că sunt de acord cu
toți termenii și condițiile Procedurii și înțeleg
faptul că exercitarea opțiunii pentru Contribuția pentru Rotunjire în Plus cu nerespectarea
prevederilor din Hotărâre (inclusiv din Procedură) îndreptățește Societatea să recalifice
opțiunea menționată mai sus în Compensare
pentru Rotunjire în Minus. În acest caz, suma
reprezentând Contribuția pentru Rotunjire
în Plus va fi rambursată și Valoarea Compensării din care se scad orice impozite și taxe
prevăzute de legislația în vigoare va fi plătită
către subsemnatul/subsemnata/subscrisa
în termenele specificate în articolele 2.5 și
respectiv 5 din Procedură, în contul având
IBAN___________, deschis la banca______
al cărui titular sunt. Atașez prezentului
formular următoarele documente potrivit
Procedurii:___________ Număr de telefon
pentru contact al acționarului:__________
Adresa de email pentru contact a acționarului:___________ Data:_________ Numele
și prenumele/Denumirea în clar a acționarului/
reprezentantului legal sau convențional al
acționarului _________.
ANEXA B la Procedură. Formularul de
Compensare pentru Rotunjire în Minus.
Pentru persoane fizice: Subsemnata/subsemnatul _____________________________,
cetățean____________, identificat
p r i n _ _ _ _ , s e r i a _ _ _ _ _ _ , n r. _ _ _ _ _ _ _ _
eliberat/a de_____________ _______ la
data de________________, cod numeric
personal______________, domiciliat în__
_________________________________
_____. Pentru persoane juridice: Subsc
risa__________________________, societate organizată și funcționând potrivit
legislației din____________, înregistrată
în_____________________________ sub
numărul________, având cod de identificare fiscală_______________, având sediul
social în__________________________
_______________________reprezentată
prin_______________________ în calitate
de_________________ (doar în cazul în care
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solicitantul este succesor legal al acționarului
îndreptățit, vă rugăm completați cu următoarele informații): Pentru persoane fizice:
Succesor legal al________________________,
cetățean____________, identificat
prin____, seria______, nr.________, eliberat/a de____________________ la data
de__________________, cod numeric
personal ______________,domiciliat în ____
____________________________________
___. Pentru persoane juridice: Succesoare
legală a ________________________, societate organizată și funcționând potrivit
legislației din____________, înregistrată
în _________________________ sub
numărul________, având cod de identificare
fiscală_______________, având sediul social
în _____________________________________
___; acționar înregistrat în registrul acționarilor
REMAT BUCUREȘTI SUD SA („Societatea”)
la data de 08.01.2021, stabilită ca dată de referință pentru identificarea acționarilor asupra
cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării
generale a acționarilor Societății („Hotărârea”).
Având în vedere Hotărârea, prin care s-au
aprobat (printre altele): (i)consolidarea valorii
nominale a acțiunilor emise de Societate prin
majorarea valorii nominale de la 2,5Lei la
4.455,22Lei pentru fiecare acțiune („Consolidarea”) și (ii)procedura privind mecanismul
de Contribuție pentru Rotunjire în Plus,
respectiv de Compensare pentru Rotunjire în
Minus aferent Consolidării valorii nominale
a acțiunilor emise de Societate („Procedura”),
optez în mod irevocabil pentru Compensarea
pentru Rotunjire în Minus, astfel cum aceasta
este definită în Hotărâre și, în scopul exercitării opțiunii, declar următoarele: Ca efect al
Consolidării și potrivit Procedurii, ar urma să
dețin un număr întreg de_______ acțiuni consolidate („Acțiuni Consolidate”) și o fracțiune de
Acțiune Consolidată („Fracțiune de Acțiune
Consolidată”), respectiv______ (a se include
fracțiunea de acțiune rezultată din calculul
matematic potrivit regulilor din Procedură)
sunt de acord să primesc suma de______ Lei,
reprezentând Valoarea Compensării calculată
potrivit Procedurii pentru Fracțiunea de Acțiune
Consolidată rezultată în urma Consolidării,
din care se vor scădea orice impozite și taxe
prevăzute de legislația în vigoare. Contul în
care doresc să fie transferată suma reprezentând Valoarea Compensării din care se scad
orice impozite și taxe prevăzute de legislația
în vigoare este identificat prin: IBAN:______,
deschis la_______, al cărui titular sunt. De
asemenea, declar în mod expres și irevocabil
faptul că sunt de acord cu toți termenii și
condițiile Procedurii. Atașez prezentului
formular următoarele documente potrivit
Procedurii:___________ Număr de telefon
pentru contact al acționarului:___________
Adresa de email pentru contact a acționarului:____________ Data:__________ Numele
și prenumele/Denumirea în clar a acționarului/
reprezentantului legal sau convențional al acționarului:____________

