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: Tranzaefii efetuate de ac{ionari cu defineri majore

{Legea 24l1fil1\

Subscrisa S.C. VIROLA-INDEPEND 'lA S-A.Sibiu, aduce la cunogtinla acsonarilor faptul cd

a fost notifieati cu privire Ia efectuarea unor tranzactrii cu acfiuni VIRO de c6tre urmEtorul acfionar cu

detineri majore;

Dl. Marinescu Bogdan Cabriel: ac;ionar cu deliperi majore - vinde actiuni VIRO'

TEO CEN'IfiAI SRL: devine aclionar cu degineri majore prin achizilii de acfiuni VIRO'

Ata;firlr pr"ezentei notificdrile prin"rite.

Prepedintele Consiliutrui de ad

Ec.Szitas Stefi



Anexa nr. 18 
 

Formular standard pentru notificarea deținerilor majore 
 

Notificarea deținerilor majore (de transmis către emitentul relevant și către autoritatea competentă) 
 

1. Identitatea emitentului sau a emitentului acțiunilor suport existente, la care sunt anexate drepturi de vot i 
 
2. Motivele notificării (vă rugăm marcați căsuța sau căsuțele corespunzătoare: 

 O achiziție sau cedare a drepturilor de vot 
 O achiziție sau cedare a instrumentelor financiare 
 Un eveniment prin care se modifică repartizarea drepturilor de vot 
 Altele (vă rugăm specificați) ii ................................................................................ 

3. Detalii ale persoanei subiect al obligației de notificare iii: 
Numele/Denumirea: 
MARINESCU BOGDAN GABRIEL 
 

Orașul și țara sediului social(dacă este cazul) 
 
 

4. Numele/denumirea completă al acționarului/acționarilor (dacă este diferit/sunt diferiți de punctul 3)iv 
 
 
 
5. Data scăderii sub, a atingerii sau depășirii pragului (procentului de vot)v     13.09.2019 
 
6. Totalul pozițiilor persoanelor subiect al obligației de notificare: 
 

% din drepturile de 
vot anexate 

acțiunilor 
(totalul din 7.A) 

% din drepturile de 
vot prin intermediul 

instrumentelor 
financiare 

(totalul din 7.B.1 + 
7.B.2) 

Totalul celor două 
exprimat procentual 

% 
(7.A + 7.B) 

Numărul total de 
drepturi de vot ale 

emitentuluivi 

Situația rezultată, la 
data la care s-a 
scăzut sub, s-a 
depășit sau atins 
pragul 

                 0                 0            138.592 

                                                           
i Numele/Denumirea completă al/a entităţii legale şi o descriere mai detaliată a emitentului sau a emitentului acţiunilor-
suport, cu condiţia ca aceste date să fie fiabile şi precise (de exemplu, adresa, cod LEI/Identificatorul entităţii legale). 
ii Alte motive de transmitere a notificărilor pot fi: notificări voluntare, modificări legate de natura deținerii 
(scadența/expirarea instrumentului financiar)sau acțiunea concertată. 
iii Se completează cu numele/denumirea completă al/a: 

a) acționarului; 
b) persoanei fizice sau entității legale care achiziționează, cedează sau își exercită drepturile de vot în cazurile 

prevăzute la art. 70 lit. b) – h) din Legea nr. 24/2017; sau 
c) deținătorului de instrumente financiare care sunt menționate la art. 73 alin. (1) din Legea nr. 24 /2017. 

iv Se aplică în situaţiile menţionate la art. 70 lit. b)-h) din Legea nr. 24/2017. Se completează cu numele/denumirea 
completă al/a acţionarului care este contrapartea persoanei fizice sau entităţii legale menţionate la art. 70 din Legea nr. 
24/2017, cu excepţia cazului în care procentul drepturilor de vot deţinute de acţionar este mai mic decât pragul inferior 
care trebuie notificat în contextul raportării deţinerilor drepturilor de vot, în conformitate cu art. 69 alin. (1) din Legea 
nr. 24/2017 (de exemplu, identificarea fondurilor administrate de către societăţile de administrare a investiţiilor). 
v Data la care s-a scăzut sub, atins sau depăşit pragul este data la care a avut loc achiziţia sau cedarea sau la care alt 
motiv a declanşat obligaţia de notificare. Pentru depăşirea pasivă, data la care evenimentul corporativ devine efectiv. 
vi Numărul total de drepturi de vot ia în calcul toate acţiunile, inclusiv certificate de depozit care reprezintă acţiuni, la 
care sunt anexate drepturile de vot, chiar dacă exercitarea acestora este suspendată. 



Poziția la data 
notificării 
anterioare(dacă este 
cazul) 

          5.41 %            5.41 %           138.592 

 
 

7. Informații de notificat cu privire la situația rezultată, la data la care s-a depășit, s-a scăzut sub sau s-a atins 
pragulvii 
A: Drepturile de vot anexate acțiunilor 

Clasa/tipul de acțiuni 
Codul ISIN după caz 

Numărul drepturilor de votviii % din drepturile de vot 
Direct 

Art. 69 alin. (1) – (3) 
din Legea nr. 24 

/2017 

Indirect 
Art. 70 din Legea 

nr. 24/2017 

Direct 
Art. 69 alin. (1) –(3) 

din Legea nr. 24 
/2017 

Indirect 
Art. 70 din Legea 

nr. 24/2017 

ROVIROACNOR2                 -                -                -                - 
     
     
SUBTOTAL A   

 
B 1: Instrumentele financiare în conformitate cu art. 73 alin.(1) lit. (a) din Legea nr. 24 /2017: 

Tipul de instrument 
financiar 

Data 
expirăriiix  
(data 
scadentă) 

Perioada de 
conversie/ 
exercitarex 

Numărul drepturilor de vot care 
pot fi achiziționate dacă 
instrumentul este 
exercitat/convertit 

% din drepturile 
de vot 

     
     
     
  SUBTOTAL B.1   

 
B 2: Instrumentele financiare în conformitate cu art. 73 alin.(1) lit. (b) din Legea nr. 24 /2017: 
Tipul de 
instrument 
financiar 

Data expirăriiix 

(data scadentă) 

Perioada de 
conversie/ 
exercitarex 

Decontare fizică 
sau în numerarxi 

Numărul 
drepturilor de vot  

% din drepturile 
de vot 

      
      
      
 SUBTOTAL B.2   

 

                                                           
vii Se va preciza situaţia rezultată, inclusiv în cazul în care deţinerea a scăzut sub pragul inferior prevăzut la art. 69 alin. 
(1) din Legea nr. 24/2017. 
viii În cazul deţinerilor combinate de acţiuni cu drepturile de vot anexate "participaţie directă" şi a drepturilor de vot 
"participaţie indirectă", vă rugăm să împărţiţi numărul drepturilor de vot şi procentul în coloane pentru participaţie 
directă, respectiv pentru participaţie indirectă – în cazul în care nu există nicio deţinere combinată, vă rugăm să lăsaţi 
căsuţa relevantă necompletată. 
ix Data scadenţei/expirării instrumentului financiar, cum ar fi data la care dreptul de a achiziţiona acţiuni încetează. 
x În cazul în care instrumentul financiar are o astfel de perioadă, vă rugăm să specificaţi această perioadă - de exemplu, 
o dată la fiecare 3 luni, începând de la [data]. 
xi În cazul unor instrumente cu decontare în numerar, numărul şi procentele de drepturi de vot trebuie să fie prezentate 
pe o bază ajustată în funcţie de delta [art. 73 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 şi art. 141 din prezentul regulament]. 



8. Informații în legătură cu persoana subiect al obligației de notificare (vă rugăm să marcați/bifați căsuța 
corespunzătoare) 
 

x  Persoana subiect al obligației de notificare nu este controlată de către nicio persoană fizică sau entitate legală 
și nu controlează nicio entitate(entități) care are (au) în mod direct sau indirect o expunere în emitentul acțiunilor 
suport.xii 

 Lanțul complet al persoanelor controlate prin intermediul cărora se dețin efectiv drepturi de vot și/sau 
instrumente financiare, începând cu persoana fizică sau entitatea legală de ultim nivel care le controlează.xiii 
 

Numele/Denumirexiv 

% din drepturile de vot 
dacă acesta este egal sau 

mai mare decât pragul 
care trebuie notificat 

% din drepturile de vot 
prin intermediul 

instrumentelor financiare 
dacă acesta este egal sau 

mai mare decât pragul 
care trebuie notificat 

Totalul celor două dacă 
acesta este egal sau mai 
mare decât pragul care 

trebuie notificat 

    
    
    
    

 
9. În cazul votului prin reprezentant: : [numele/denumirea mandatarului] va înceta să dețină [% și numărul] drepturi 
de vot începând cu [data]. 
 
 
 

 
10. Informații suplimentarexv: 
 
 
 
 
 

 
 
Întocmit la [locul] la [data]. Brasov   13.09.2019 
  

                                                           
xii În cazul în care persoana subiect al obligaţiei de notificare este controlată şi/sau controlează o altă persoană, atunci 
se aplică a doua opţiune. 
xiii Trebuie prezentat lanţul complet al persoanelor controlate, începând cu persoana fizică sau entitatea de ultim nivel 
care controlează, inclusiv în cazurile în care numai la nivel de filială se scade, depăşeşte sau se atinge un prag şi filiala 
face notificarea, astfel încât pieţele să aibă întotdeauna o imagine completă a deţinerilor la nivel de grup. În cazul 
lanţurilor multiple prin intermediul cărora drepturile de vot şi/sau instrumentele financiare sunt efectiv deţinute, 
lanţurile trebuie prezentate lanţ după lanţ, lăsându-se un rând liber între diferite lanţuri (de exemplu, A, B, C, rând liber, 
A, E, F etc.) 
xiv Se completează denumirile persoanelor controlate prin intermediul cărora sunt deţinute efectiv drepturile de vot 
şi/sau instrumentele financiare, indiferent dacă persoanele controlate scad sub, depăşesc sau ating ele însele pragul 
inferior aplicabil. 
xv Exemplu: Corectarea unei notificări anterioare. 




