
 

 

Notificare cu privire la incheierea perioadei de subscriere aferente 

majorarii capitalului social al Metalica SA 
 

 

Data raportului: 23/12/2019 

 

1. a) Denumirea emitentului: Metalica S.A. Oradea 

b) Denumirea ofertantului: Metalica S.A. Oradea 

c) Numărul deciziei A.S.F. de aprobare a prospectului de ofertă: Decizia ASF 

nr. 1444/21.11.2019 

2. a) Data de iniţiere, respectiv de închidere a ofertei publice: 22.11.2019-

22.12.2019 

b) Data efectivă de închidere a ofertei publice: 20.12.2019- (ultima zi lucratoare 

din perioada aprobata a ofertei). 

3. a) Denumirea intermediarului şi a metodei de intermediere a ofertei publice: 

Intermediarul ofertei este SSIF Vienna Investment Trust S.A. cu sediul din 

Bucuresti, Splaiul Unirii nr 4 bl B3, ap 6.2.  

Metoda de intermediere: exercitarea drepturilor de preferinta 

b) Denumirea membrilor grupului de distribuţie: Nu este cazul.  

4. Tipul, clasa şi alte caracteristici ale valorilor mobiliare ce au fost oferite 

public: actiuni ordinare, nominative, demateralizate evidentiate prin  inscriere in 

cont. 

5. a) Numărul valorilor mobiliare oferite specificat în prospectul de ofertă şi 

preţul de vânzare al acestora: 1.430.894 la pretul de 2,50 lei. 

b) Numărul valorilor mobiliare efectiv vândute şi preţul de vânzare al 

acestora: au fost subscrise  645.820 actiuni la pretul de 2,50 lei  

c) Procentul de valori mobiliare vândute din totalul valorilor mobiliare oferite 

public: In cadrul ofertei au fost subscrise un numar de 645.820 actiuni 

reprezentand un procent de 45,13% din totalul de 1.430.894 actiuni oferite public.  



6. a) Numărul total al cumpărătorilor valorilor mobiliare oferite public, precum 

şi numărul valorilor mobiliare cumpărate de fiecare dintre aceştia în cadrul 

ofertei: In cadrul perioadei de subscriere si-au exercitat dreptul un numar de 9 

actionari care au subscris 645.820 actiuni pentru care au achitat suma totala de 

1.614.550 lei. Dupa inchiderea perioadei de subscriere s-au anulat un numar de 

785.074 actiuni nesubscrise.  

b) În cazul în care s-au oferit public acţiuni, numărul acţionarilor semnificativi, 

precum şi cota de acţiuni deţinută de fiecare dintre aceştia: in urma subscrierii 

in cadrul ofertei, actionarul semnificativ INVESTMENTS CONSTANTIN S.R.L  

va detine un numar de 1.207.417 actiuni reprezentand un procent de 88,70% din 

capitalul social final. 

7. Informaţii privind valoarea cheltuielilor efective suportate din preţul de 

vânzare în legătură cu oferta publică: Cheltuielile in legatura cu oferta sunt in 

suma de 40.000 lei , nu sunt suportate din pretul de vanzare al actiunilor si se 

refera in principal la: 

a) comisioane încasate de intermediar; 

b) comisioane încasate de grupul de distribuţie;-nu este cazul; 

c) diverse cheltuieli plătite intermediarilor;- nu este cazul; 

d) alte cheltuieli; comisionul ASF, taxa de publicare convocator in Monitorul 

Oficial, taxa de publicare convocator AGEA, taxe Depozitarul Central , taxe de 

inregistrare la Registrul Comertului, taxe ASF emitere Certificat de valori 

mobiliare. 

e) total cheltuieli 40.000 lei. 

8. Suma totală încasată de ofertant după plata tuturor cheltuielilor şi procentul 

reprezentat de aceasta din suma estimată a fi obţinută: este de 1.574.550 lei 

reprezentand un procent de 44,01%  din valoarea totala a emisiunii. 

 

 

 

Emitent      Intermediar 

 

Metalica SA Oradea        VIENNA Investment Trust  

Stefan Constantin                               Adrian  Simionescu 

Presedinte          Presedinte 

 


