
 

 

 

 

 

Către, 
 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Bursa de Valori Bucureşti 
 

RAPORT CURENT 
 

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piața și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de 
Tranzacționare. 

 
 
Data raportului:      24.12.2021 
Denumirea entității emitente:    VRANCART S.A.  
Sediul social:  Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, 

Județul Vrancea 
Numărul de telefon/fax:    0237-640.800/0237-641.720 
Codul unic de înregistrare:    1454846 
Număr de ordine în Registrul Comerțului:  J39/239/1991 
Capital social subscris şi vărsat:    103.168.354,70 lei 
Piața reglementată de tranzacționare :  Bursa de Valori Bucureşti 

 

 

Evenimente importante de raportat: Încheierea etapei I de subscriere în ofertă publică 
aferentă majorării capitalului social al VRANCART S.A. 
 

Societatea VRANCART S.A., denumită în continuare „Societatea”, informează persoanele 

interesate cu privire la încheierea primei etape a operațiunii de majorare a capitalului social al 

Societății, derulată în conformitate cu prevederile statutare, legale și ale Prospectului simplificat 

de ofertă aferent operațiunii de majorare a capitalului social al Societății, aprobat de Autoritatea 

de Supraveghere Financiară prin Decizia ASF nr. 1457 din data de 17.11.2021. 

În Etapa I, derulată în perioada 23.11.2021 – 23.12.2021, au fost subscrise 167.367.502 acțiuni, ce 

reprezintă 97,34% din numărul total de 171.947.258 de acțiuni obiect al Ofertei. Cele 4.579.756 

acțiuni rămase nesubscrise în Etapa I vor fi ofertate către acționarii îndreptățiți – acționarii 

înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare 18 mai 2021, stabilită prin hotărârea 

AGEA din 27.04.2021 – care au subscris în Etapa I și și-au exprimat intenția de a subscrie și în cea 

de-a doua Etapă.  
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Potrivit Prospectului de ofertă, numărul maxim de acțiuni pe care îl va putea subscrie un acționar 

îndreptățit în Etapa a II-a se calculează după formula, „drepturi deținute la Data de Înregistrare x 

Rata de subscriere în etapa a II-a”, cu rotunjire la întregul inferior. Rata de subscriere în etapa a II-

a, determinată ca raport între numărul de acțiuni rămase nesubscrise în etapa I de subscriere în 

baza exercitării dreptului de preferință și numărul total de acțiuni existent la data hotărârii AGEA 

nr. 1/27.04.2021 este de 0,0044391093.   

Prețul de emisiune pentru noile acțiuni în Etapa a II-a este de 0,11 lei/acțiune.  

Perioada de subscriere în Etapa a II-a va fi de 10 Zile Lucrătoare și se va derula începând cu a 

cincea Zi Lucrătoare după ultima Zi Lucrătoare din Etapa I, respectiv în perioada 30.12.2021 -

12.01.2022, ora 13.00, cu posibilitatea închiderii anticipate prin decizia Consiliului de administrație,  

în situația subscrierii integrale a Ofertei.  

Subscrierea în Etapa a II-a se va face exclusiv prin Intermediarul Ofertei, GOLDRING S.A., societate 

de servicii de investiții financiare, conform cu procedura prezentată în Prospect. 

Numărul de acțiuni care va putea fi subscris de un acționar îndreptățit în Etapa a II-a poate fi aflat 

contactând Intermediarul la adresa subscrieri@goldring.ro . 

  

 

               Președinte Consiliu de Administrație 

     Ionel-Marian CIUCIOI 
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