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Reg. Corn: )26/440/ 1998 • CUI: R010679295 • capital social: 400.000 lei 

Notificare cu privire la încheierea ofertei de subscriere aferente majorării 
capitalului social al RETEZAT S.A. Sibiu 

Data raportului: 01.10.2018 

În urma finalizării derulării operaţiunii de ofertă publică de vânzare prin majorare de capital social 
a soc ietăţii RETEZAT S.A. Sibiu, SSIF Goldring S.A., în calitate de intermediar al ofertei, prezintă 
următoarele informaţii privind rezultatul ofertei, în conformitate cu Anexa nr. 5 din Regulamentul ASF 
nr. 5/20 18: 

1. a) Denumirea Emitentului: RETEZAT S.A. SIBIU, capitalul social înaintea 
ofertei:742.437,50 lei . 

b) Denumirea Ofertantului: RETEZAT S.A. SIBIU 

c) Dacă notificarea este întocmită de un succesor, numele acestuia: Nu este cazul. 

d) Numărul deciziei ASF de aprobare a prospectului de ofertă: Decizia ASF 
nr. I O 12/22.08.201·8. 

2. a) Data de iniţiere şi data de închidere a Ofertei publice prezentate în Decizia ASF de aprobare 
a prospectului de Ofertă: 27.08.2018-26.09.2018 

b) Datele efective de iniţiere şi de închidere a ofertei: 27.08.2018-26.09.2018 

3. a) Denumirea Intermedi~rului şi a metodei de intermediere a ofertei: Intermediarul Ofertei -
GOLDRING S.A., metoda de intermediere a Ofertei: cea mai bună execuţie . 

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

4. a) Tipul, clasa şi alte caracteristici ale valorilor mobiliare ce au fost oferite public: Acţiuni 
ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egală, dematerializate, evidenţiate prin înscriere în cont. 

5. a) Numărul valorilor mobiliare oferite, specificat în Prospectul de Ofertă publică şi preţul de 
vânzare al acestora: S-au oferit public 1.187. 900 acţiuni la preţul de 2,5 l ei/acţiune . 

b) Numărul valorilor mobiliare efectiv vândute şi preţul de vânzare al acestora: Un număr de 

1.060.848 acţiuni au fost efectiv vândute la preţul de 2,5 lei/acţiune. 

c) Procentul de valori mobiliare vândute în cadrul ofertei, din totalul valorilor mobiliare oferite 
public: În cadrul ofertei s-au subscris un număr de 1.060.848 acţiuni reprezentând 89,3045% din 

acţiunile oferite. 
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6. a) Numărul total al cumpărătorilor valorilor mobiliare oferite public precum şi numărul 
valorilor mobiliare cumpărate de fiecare dintre aceştia în cadrul ofertei: 

În cadrul ofertei şi-au exercitat drepturile de preferinţă un număr de 12 acţionari, astfel : 

Nr. Nume şi prenume acţionar Nr. acţiuni 
crt. subscrise 
1. ALDEA CIPRIAN ILIE 47 536 
2. ALDEA GHEORGHE-AUREL 269 360 
3. ALDEA IOANA 385 536 
4. AVRAM MARIUS 160 
5. BOBIC DUMITRU 232 
6. KOB1 DESIGN S.R.L. 355 620 
7. MAXIM COSMIN ROMEO 1 840 
8. MIH€S DUMITRU 120 
9. ORT AN VASILE 160 
10. PAVEL ADINA-FUL VIF A 32 
11. PAVEL POMPILIU PAVEL 132 
12. RUJANIOAN 120 

TOTAL 1060848 

b) Numărul de acţionari semnificativi şi cota de acţiuni deţinută de fiecare dintre aceştia: 

Ulterior derulării Ofertei publice de vânzare, acţionarii semnificativi ai RETEZAT S.A. sunt: 

Nr. Nume şi prenume acţionar Nr. acţiuni Procent din 
crt. detinute capitalul social 
1. ALDEA IOANA 481 920 35,49% 
2. KOBI DESIGN S.R.L., Sibiu, Piaţa Tălmaciu 

444 525 32,74% 
nr. 1-3, R0161.12663 

3. ALDEA GHEORGHE AUREL 336 700 24,80% 

Acţionarii semnificativi, împreună cu domnul ALDEA CIPRIAN-ILIE cu care acţionează în mod 
concertat, deţin un număr total de 1.322.565 acţiuni, care reprezintă 97,40% din capitalul social al 

societăţi i. 
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7. Informaţii privind valoarea cheltuielilor efective suportate din preţul de vânzare în legătură cu 
Oferta Publică: 

a) Comisioane încasate de Intermediar: 11.200,23 lei, din care cheltuieli aferente serviciilor prestate 
de terţi (servicii poştale etc.), 148,94 lei 

b) Comisioane încasate de grupul de distribuţie: Nu este cazul. 

c) Alte cheltuieli: Taxa ASF emitere CIVM pentru drepturile de preferinţă: 500 lei; Comisionul ASF 
de O, 1 % din valoarea ofertei: 2652, 12 lei. 

Total cheltuieli: 14 .3 52,3 5 

8. Suma totală încasată de :Ofertant după plata tuturor cheltuielilor şi procentul reprezentat de 
aceasta din suma estimată a fi obţinută. 

După deducerea cheltuielilor menţionate la punctul 7 din valoarea totală încasată pentru acţiunile 

subscrise şi achitate, Ofertantul a înregistrat încasări în valoare de 2.637.767,65 lei, reprezentând 
88,82% din valoarea totală a ofertei iniţiale . 

GOLDRING S.A. - Intermediar RETEZAT S.A. - Ofertant 

Director General 
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