Nr.106/302 din 07.10.2019
Raport curent aferent REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
(Conf. Lege nr. 24/2017 şi Regulament ASF nr. 5/2018)
Data de 07.10.2019
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj
Tel./fax. : 264435276/0264432299
Nr. şi data înregistrării la ORC: J12/1591/1992
Cod unic de înregistrare: RO201373
Capitalul subscris şi vărsat: 5.113.007,5 lei
Sistemul alternativ de tranzacţionare pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. este sistemul alternativ de tranzacţionare administrat de
BVB - ATS.
Eveniment important de raportat:
Consiliul de Administraţie al societăţii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., cu sediul în
Mun. Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj, în conformitate cu prevederile
art. 72 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni
de piaţă, prin prezentul raport informăm că societatea a primit notificare din partea dlui. Călin
Mitică, înregistrată la REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. sub nr. 5219/07.10.2019, cu privire
la dobândirea de acţiuni emise de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. şi procentul de drepturi
de vot urmare a dobândirii notificate, ca urmare a radierii din evidenţele registrului comerţului
a societăţii Donau Logistics S.R.L. (fostă Nova Cominvest S.R.L.).
Donau Logistics S.R.L. scade sub pragul de 5 %, respectiv a ajuns la o deţinere de 0 %
şi dl. Călin Mitică depăşeşte pragul de 5 % respectiv a ajuns la o deţinere de 6,542137 %.
Anexăm prezentului raport curent notificarea mai sus menţionată.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
Bancila Virgiliu

Anexa nr. 18, Reg. ASF 5/2018

Formular standard pentru notificarea detinerilor majore
Notificarea detinerilor majore ( de transmis catre emitentul relevant si catre autoritatea competenta)
1. Identitatea emitentului sau a emitentului actiunilor suport existente, la care sunt anexate
drepturi de vot
Nume: REMARUL 16 FEBRUARIE SA ( simbol REFE )
Adresa:Cluj Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr.2-4, jud. Cluj
2. Motivele notificarii ( va rugam marcati casuta sau casutele corespunzatoare ):
[] O achizitie sau cedare a drepturilor de vot
[] O achizitie sau cedare a instrumentelor financiare
[] Un eveniment prin care se modifica repartizarea drepturilor de vot
[x] Altele ( va rugam specificati ):Radierea societatii Donau Logistics SRL(NOVA COMINVEST
SRL).
3. Detalii ale persoanei subiect al obligatiei de notificare:
Numele: CALIN MITICA.
Numele/Denumirea CALIN MITICA

Orasul si tara sediului social ( daca este cazul )
Romania

4. Numele/denumirea completa al/a actionarului/actionarilor ( daca este diferit/sunt diferiti de
punctul 3 ) N/A
5. Data scaderii sub, a atingerii sau depasirii pragului ( procentului de vot )
01.10.2019
6. Totalul pozitiilor persoanelor subiect al obligatiei de notificare:
% din drepturile de
vot anexate
actiunilor ( totalul
din 7. A )

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

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

6,542137

N/A

Pozitia la data
notificarii
anterioare ( daca
este cazul )

N/A

N/A

Totalul celor doua
exprimat
procentual (
7.A+7.B )

Numarul total de
drepturi de vot ale
emitentului

2.045.203

N/A

N/A

7. Informatii de notificat cu privire la situatia rezultata, la data la care s-a depasit, s-a scazut
sub sau s-a atins pragul
A: Drepturile de vot anexate actiunilor
Numarului drepturilor de vot

% din drepturile de vot

Clasa/Tipul de
actiuni Codul

Direct Art. 69,
alin (1)-(3) din
Legea
nr.24/2017)

Indirect Art. 70 din Direct Art. 69 alin. Indirect Art. 70 din
Legea nr. 24/2017 (1)-(3) din Legea Legea nr. 24/2017
nr. 24/2017

ISIN, dupa caz

133.800

N/A

6,542137

N/A

133.800

N/A

6,542137

N/A

……………………
Subtotal A

B 1: Instrumentele financiare in conformitate cu art. 73 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 24/2017
Tipul de
instrument
financiar

Data expirarii (
data scadenta )

Perioada de
Numarul
conversie/exercitar drepturilor de vot
e
care pot fi
achizitionate daca
instrumentul este
exercitat/convertit

% din drepturile de
vot

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Subtotal B.1

B 2: Instrumente financiare cu un efect economic similar in conformitate cu art. 73 alin. (1) lit.
(b) din Legea nr. 24/2017
Tipul de
instrument
financiar

Data expirarii ( Perioada de
data scadenta ) conversie/
exercitare

Decontare
fizica sau in
numerar

Numarul
drepturilor de
vot

% din
drepturile de
vot

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Subtotal B. 2

N/A

N/A

N/A

8. Informatii in legatura cu persoana subiect al obligatiei de notificare ( va rugam sa
marcati/bifati casuta corespunzatoare ):
[X] Persoana subiect al obligatiei de notificare nu este controlata de catre nici o persoana fizica sau
entitate legala si nu controleaza nici o entitate ( entitati ) care are ( au ) in mod direct sau indirect o
expunere in emitentul actiunilor suport.
[] Lantul complet al persoanelor controlate prin intermediul carora se detin efectiv drepturi de vot
si/sau instrumente financiare, incepand cu persoana fizica sau entitatea legala de ultim nivel care le
controleaza:
Numele/Denumirea

% din drepturile de vot
daca acesta este egal sau
mai mare decat pragul
care trebuie notificat

% din drepturile de vot
prin intermediul
instrumentelor
financiare daca acesta
este egal sau mai mare
decat pragul care trebuie
notificat

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

CALIN MITICA

9. In cazul votului prin reprezentant: [ numele/denumirea mandatarului ] va inceta sa detina [%
si numarul ] drepturi de vot incepand cu [data]
N/A
10. Informatii suplimentare
N/A

Intocmit la (locul) la (data).
Cluj Napoca
03.10.2019
________________________

