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DEFINITIIDEFINITIIDEFINITIIDEFINITII    

 

Detinator de Detinator de Detinator de Detinator de 
drepturi de drepturi de drepturi de drepturi de 
preferintapreferintapreferintapreferinta    

Orice persoana inregistrata ca atare in Registrul Drepturilor  

Acţionarul de StatAcţionarul de StatAcţionarul de StatAcţionarul de Stat    Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor 
Statului şi Privatizării în Industrie. 

AgentulAgentulAgentulAgentul    Raiffeisen Capital & Investment S.A S.A S.A S.A., cu sediul in Bucureşti, Piata 
Charles de Gaulle nr. 15, etaj 4 

Birourile de Birourile de Birourile de Birourile de 
SubsSubsSubsSubscrierecrierecrierecriere    

Sediile Raiffeisen Bank SA indicate în Anexa nr.1Anexa nr.1Anexa nr.1Anexa nr.1    
Programul de subscriere este intre orele 09.00 Programul de subscriere este intre orele 09.00 Programul de subscriere este intre orele 09.00 Programul de subscriere este intre orele 09.00 –––– 15.00 in zilele  15.00 in zilele  15.00 in zilele  15.00 in zilele 
lucratoarelucratoarelucratoarelucratoare 

Data de Data de Data de Data de 
InregistrareInregistrareInregistrareInregistrare    

08.12.200508.12.200508.12.200508.12.2005 

Grup de Distributie Grup de Distributie Grup de Distributie Grup de Distributie 
/ Birouri de / Birouri de / Birouri de / Birouri de 
subscrieresubscrieresubscrieresubscriere    

Raiffeisen Bank SA, prin unitatile sale nominalizate in Anexa nr. 1 

Numar Maxim de Numar Maxim de Numar Maxim de Numar Maxim de 
Actiuni Actiuni Actiuni Actiuni     

Numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi emise: 655.312.380655.312.380655.312.380655.312.380 
actiuni 

Numarul de Numarul de Numarul de Numarul de 
DrepturiDrepturiDrepturiDrepturi    

Numarul total de Drepturi de preferinta emise: 33.185.658.562 33.185.658.562 33.185.658.562 33.185.658.562 
drepturi 

Numarul Cuvenit Numarul Cuvenit Numarul Cuvenit Numarul Cuvenit     Pentru fiecare detinator de drepturi de preferinta, numărul de 
acţiuni cuvenit este egal cu numarul de drepturi deţinut înmulţit cu 
Rata de subscriere. Numarul de actiuni noi cuvenite ce pot fi 
subscrise se va determina prin rotunjireaprin rotunjireaprin rotunjireaprin rotunjirea in plus sau in minusin plus sau in minusin plus sau in minusin plus sau in minus, la cel 
mai apropiat intreg al numarului de actiuni noi cuvenite 

Perioada de Perioada de Perioada de Perioada de 
Subscriere Subscriere Subscriere Subscriere     

09.01.2006 09.01.2006 09.01.2006 09.01.2006 –––– 09.02.2006 09.02.2006 09.02.2006 09.02.2006 

Preţ pe Acţiune/Preţ pe Acţiune/Preţ pe Acţiune/Preţ pe Acţiune/    
Pretul specialPretul specialPretul specialPretul special    

0,1 RON 0,1 RON 0,1 RON 0,1 RON /actiune sau echivalentul in EuroEuroEuroEuro, la cursul B.N.R. valabil 
pentru data de 22.11.2005, de 1 EURO = 3,6561 RON. 

Registrul Registrul Registrul Registrul 
AcţionarAcţionarAcţionarAcţionarilor ilor ilor ilor     

Registrul acţionarilor societăţii, ţinut de societatea de registru 
independent REGISCO SAREGISCO SAREGISCO SAREGISCO SA, cu sediul în Bucureşti, Str. Făgăraş nr. 25, 
Sector 1, cod 010897 tel. 021-4085800, fax. 021 -408.58.14; 021 
-311.53.60     

Registrul Registrul Registrul Registrul 
DrepturilorDrepturilorDrepturilorDrepturilor    

Registrul consolidat al drepturilor si detinatorilor de drepturi de 
preferinta realizat, dupa incheierea perioadei de tranzactionare a 
drepturilor, de catre societatea de registru independent REGISCO SAREGISCO SAREGISCO SAREGISCO SA 

Societatea /Societatea /Societatea /Societatea /    
EmitentulEmitentulEmitentulEmitentul    

SC PETROM SASC PETROM SASC PETROM SASC PETROM SA, cu sediul în Bucureşti, Calea Dorobantilor nr. 239, 
sector 1, Cod Unic de Înregistrare: 1590082; Atribut fiscal R; Nr. 
O.R.C. J/40/8302/1997. 
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CONSIDERATII GENERALECONSIDERATII GENERALECONSIDERATII GENERALECONSIDERATII GENERALE    

In conformitate cu hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 
din data de 22.11.2005, S.C. Petrom S.A urmeaza sa-si majoreze capitalul 
social prin emiterea unui numar de noi acţiuni nominative ordinare, astfel 
incat sa se aloce Ministerului Economiei şi Comerţului (“Acţionarul de Stat”) 
numarul cuvenit de actiuni in schimbul valorii terenurilor pentru care 
Societatea a obtinut Certificat de atestare a dreptului de proprietate in 
perioada 16 decembrie 2004 - 10 octombrie 2005, acordand in acelasi timp 
si celorlalti acţionari existenţi la data de 08 decembrie 2005 (“Data de 
Înregistrare”) dreptul de preferinta sa subscrie pentru un număr de acţiuni 
noi necesar pentru ca aceştia să îşi menţină cota de participare în Societate. 
Sumele rezultate din majorarea capitalului social sunt destinate investitiilorinvestitiilorinvestitiilorinvestitiilor. 

In aceste conditii, capitalul social urmeaza a fi majorat cu maximum 
65.531.238 RON65.531.238 RON65.531.238 RON65.531.238 RON, respectiv de la 5.600.050.607,8 RON5.600.050.607,8 RON5.600.050.607,8 RON5.600.050.607,8 RON la 5.665.581.845,8 5.665.581.845,8 5.665.581.845,8 5.665.581.845,8 
RONRONRONRON. Decizia finala privind majorarea capitalului social va fi luata de Consiliul 
de Administartie al societatii pe baza rezultatelor subscrierii, actiunile 
nesubscrise urmand a fi anulate.  

Numărul maxim de acţiuni noi ce urmează să fie emise este  655.312.380 655.312.380 655.312.380 655.312.380 
actiuniactiuniactiuniactiuni (“Numărul Maxim de Acţiuni”), cu Valoarea Nominala de 0,1 RON0,1 RON0,1 RON0,1 RON per 
actiune, in valoare totala de 65.531.238 RON65.531.238 RON65.531.238 RON65.531.238 RON, dintre care 266.977.088266.977.088266.977.088266.977.088 
actiuni urmeaza a fi alocate Ministerului Economiei şi Comerţului (“Acţionarul 
de Stat”) in schimbul acestor terenuri,  restul de 388.335.292 acţiuni388.335.292 acţiuni388.335.292 acţiuni388.335.292 acţiuni nou 
emise putand fi subscrise in baza dreptului de preferinta.  

Acţiunile ce vor fi emise ca rezultat al subscrierii fac parte din aceeaşi clasă 
de acţiuni ca si cele tranzationate pana in prezent, fiind actiuni comune, 
ordinare, nominative, indivizibile şi vor fi liber tranzactionabile de la data 
admiterii la tranzacţionare. Acţiunile vor fi plătite integral şi vor fi emise în 
formă dematerializată, în conformitate cu cerinţele impuse de Legea privind 
Piaţa de Capital cu privire la acţiunile tranzacţionate pe o piaţă reglementată. 
Acţiunile astfel emise conferă drepturi egale deţinătorilor lor.  

Ca urmare a procesului de subscriere, se va solicita admiterea si 
tranzactionarea noilor actiuni la cota Bursei de Valori Bucuresti, in aceeasi 
categorie ca actiunile aflate deja in circulatie respectiv categoria I.  

    

Modalitatea de calcul a „Numarului cuvenit de actiuni noi ”Modalitatea de calcul a „Numarului cuvenit de actiuni noi ”Modalitatea de calcul a „Numarului cuvenit de actiuni noi ”Modalitatea de calcul a „Numarului cuvenit de actiuni noi ”    

Numarul de drepturi de preferinta necesar pentru achizitionarea unei actiuni 
noi este dat de raportul de mai jos. In calculele ulterioare se va utiliza 
numarul de drepturi de preferinta considerand toate zecimalele, dupa cum 
urmeaza:  

 

 

 

Ca urmare, pentru achizitionarea unei actiuni noi sunt necesare 
85,4562004123896 drepturi de preferinta. 

85,4562004123885,4562004123885,4562004123885,45620041238
96969696 

Numar actiuni existent 
Numarul maxim de actiuni 

56.000.506.078 

655.312.380 
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Rata de subscriere este data de raportul dintre numarul maxim de actiuni noi 
si numarul de actiuni vechi. In calculele ulterioare se va utiliza rata de 
subscriere considerand toate zecimalele, dupa cum urmeaza: 

 

 

 

Acţiunile noi vor fi oferite pentru subscriere la valoarea nominala, respectiv 
0,1 RON  (“Preţul Special”), sau pentru detinatorii de drepturi de preferinta 
nerezidenti, echivalentul in Euro la cursul B.N.R. valabil pentru data de 22 
noiembrie 2005 (data adunarii generale), respectiv 1 EURO = 3,6561 RON. 

Acţiunile care nu sunt subscrise de detinatorii de drepturi de preferinta, vor fi 
anulate. 

„Numarul cuvenit de actiuni noi” ce pot fi subscrise in baza drepturilor de „Numarul cuvenit de actiuni noi” ce pot fi subscrise in baza drepturilor de „Numarul cuvenit de actiuni noi” ce pot fi subscrise in baza drepturilor de „Numarul cuvenit de actiuni noi” ce pot fi subscrise in baza drepturilor de 
preferinta detinute se calculeaza astfelpreferinta detinute se calculeaza astfelpreferinta detinute se calculeaza astfelpreferinta detinute se calculeaza astfel::::    

 

 

 

Numarul de actiuni noi cuvenite ce pot fi subscrise se va determina prin 
rotunjirea in plus sau in minus, la cel mai apropiat intreg al numarului de 
actiuni noi cuvenite, calculat conform formulei de mai sus.  

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 16/2004 al Bursei de 
Valori Bucuresti, in perioada 14 decembrie – 23 decembrie 2005, Drepturile 
de Preferinta aferente Subscrierii ce urmeaza a se derula potrivit prezentelor 
instructiuni, au fost tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti.  

 

NOTA1 :NOTA1 :NOTA1 :NOTA1 :    
Un Detinator de drepturi de preferinta (definit la secţiunea „Definiţii”) are Un Detinator de drepturi de preferinta (definit la secţiunea „Definiţii”) are Un Detinator de drepturi de preferinta (definit la secţiunea „Definiţii”) are Un Detinator de drepturi de preferinta (definit la secţiunea „Definiţii”) are 
dreptul să subscrie un număr maxim de acţiuni egal cu numarul de drepturi dreptul să subscrie un număr maxim de acţiuni egal cu numarul de drepturi dreptul să subscrie un număr maxim de acţiuni egal cu numarul de drepturi dreptul să subscrie un număr maxim de acţiuni egal cu numarul de drepturi 
de preferinta deţinut, conform Registrului Drepturilor realizat de societatea de preferinta deţinut, conform Registrului Drepturilor realizat de societatea de preferinta deţinut, conform Registrului Drepturilor realizat de societatea de preferinta deţinut, conform Registrului Drepturilor realizat de societatea 
de registru Regisde registru Regisde registru Regisde registru Regisco SA, înmulţit cu Rata de subscriere. Acest număr, denumit co SA, înmulţit cu Rata de subscriere. Acest număr, denumit co SA, înmulţit cu Rata de subscriere. Acest număr, denumit co SA, înmulţit cu Rata de subscriere. Acest număr, denumit 
în continuare „Numărul Cuvenit”, va fi ajustat prin eliminarea oricărei în continuare „Numărul Cuvenit”, va fi ajustat prin eliminarea oricărei în continuare „Numărul Cuvenit”, va fi ajustat prin eliminarea oricărei în continuare „Numărul Cuvenit”, va fi ajustat prin eliminarea oricărei 
fracţiuni de acţiune, dacă aceasta este mai mică decât 0,50, respectiv prin fracţiuni de acţiune, dacă aceasta este mai mică decât 0,50, respectiv prin fracţiuni de acţiune, dacă aceasta este mai mică decât 0,50, respectiv prin fracţiuni de acţiune, dacă aceasta este mai mică decât 0,50, respectiv prin 
rotunjirea în sus a oricărei fracţiuni de acţiunrotunjirea în sus a oricărei fracţiuni de acţiunrotunjirea în sus a oricărei fracţiuni de acţiunrotunjirea în sus a oricărei fracţiuni de acţiune mai mare sau egală cu 0,50.e mai mare sau egală cu 0,50.e mai mare sau egală cu 0,50.e mai mare sau egală cu 0,50.    
 

Prezentele instrucţiuni, împreună cu forma procurilor speciale, pot fi regăsite 
si  pe site-ul Societăţii la http://www.petrom.com la sectiunea Relatia cu 
investitorii, atat in versiunea in limba romana cat si in limba engleza 

Numar maxim de actiuni ce vor fi emise 
Numar actiuni existent 56.000.506.07

655.312.38
0,011701901034380,011701901034380,011701901034380,01170190103438

Numarul cuvenit de actiuni 
noi  

(exprimat cu zecimale) 

Nr. drepturi 
Rata de 

subscriere 
(cu toate 

� De exemplu:De exemplu:De exemplu:De exemplu:    
Pentru 1000100010001000 de drepturi de preferinta detinute, se vor  putea subscrie  
1000 x 0,0117019010343809 = 11,70190103438091000 x 0,0117019010343809 = 11,70190103438091000 x 0,0117019010343809 = 11,70190103438091000 x 0,0117019010343809 = 11,7019010343809 actiuniactiuniactiuniactiuni. In acest 
caz rotunjirea se face in plus, ca atare numarul de actiuni ce vor putea 
fi subscrise este de 12 actiuni12 actiuni12 actiuni12 actiuni. 
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Persoane de contact:Persoane de contact:Persoane de contact:Persoane de contact:    

Din partea Societatii:Din partea Societatii:Din partea Societatii:Din partea Societatii:    
Aurel Chiriac:  tel. 021 4060104, 

E-mail: aurel.chiriac@petrom.com 

 

Claudia Racovitan: tel. 021 4060118,   

E-mail: claudia.racovitan@petrom.com 
 
fax 021 4060437    

Din partea Agentului:Din partea Agentului:Din partea Agentului:Din partea Agentului:    
Magdalena Cizmasu:  tel. 021 
3061255 
E-mail: magdalena.cizmasu@rzb.ro 
 
Raluca Steinhagen: tel 021 
3061259, 
E-mail: raluca.steinhagen@rzb.ro 
 
fax 021 2300684 

 

 

INSTRUCTIUNI DE SUBSCRIEREINSTRUCTIUNI DE SUBSCRIEREINSTRUCTIUNI DE SUBSCRIEREINSTRUCTIUNI DE SUBSCRIERE    

Perioada de subscriere in baza drepturilor de preferinta se deruleaza 
incepand cu data de 09 ianuarie 2006 pana pe data de 09 februarie 2006, 
inclusiv.  

Subscrierea va fi valabilă doar prin completarea, semnarea şi ştampilarea in 
doua exemplare originale a Formularului de subscriere la unul din Birourile 
de Subscriere atat de catre subscriitor cat si de catre ofiterul de cont al 
Raiffeisen Bank, cu condiţia prezentării ordinului de plată vizat de banca 
plătitorului şi cu condiţia ca suma să fie primită în contul colector al 
Emitentului înainte de expirarea perioadei de subscriere.  

Subscrierea valabil efectuata este irevocabila. 

Formularele de subscriere se emit de către Birourile de Subscriere. Formularele de subscriere se emit de către Birourile de Subscriere. Formularele de subscriere se emit de către Birourile de Subscriere. Formularele de subscriere se emit de către Birourile de Subscriere.     

Formularele de subscriere împreuna cu procura specială, unde este cazul nu 
vor fi valabile dacă nu sunt în forma furnizată de Birourile de Subscriere. 
Forma procurilor speciale este disponibilă şi pe websitewebsitewebsitewebsite----ul ul ul ul  Societăţii la 
http://www.petrom.com , http://www.petrom.com , http://www.petrom.com , http://www.petrom.com , sectiunea Relatsectiunea Relatsectiunea Relatsectiunea Relatia cu investitorii.ia cu investitorii.ia cu investitorii.ia cu investitorii. 

Subscrierea se va efectua la birourile de subscriere autorizate intre orele 9:00 9:00 9:00 9:00 
–––– 15:00 15:00 15:00 15:00, in fiecare zi lucratoare.  

Birourile de subscriereBirourile de subscriereBirourile de subscriereBirourile de subscriere, vor functiona in incinta unitatilor Raiffeisen Bank SA 
cuprinse in Anexa nr.1Anexa nr.1Anexa nr.1Anexa nr.1  la prezentele instructiuni.  

Persoanele fizice sau juridice nerezidende vor putea subscrie numai la sediul Persoanele fizice sau juridice nerezidende vor putea subscrie numai la sediul Persoanele fizice sau juridice nerezidende vor putea subscrie numai la sediul Persoanele fizice sau juridice nerezidende vor putea subscrie numai la sediul 
Agentului Agentului Agentului Agentului Raiffeisen Capital & InvestmentRaiffeisen Capital & InvestmentRaiffeisen Capital & InvestmentRaiffeisen Capital & Investment S.A., din Bucuresti Piata Charles de  S.A., din Bucuresti Piata Charles de  S.A., din Bucuresti Piata Charles de  S.A., din Bucuresti Piata Charles de 
Gaulle, nr. 15.Gaulle, nr. 15.Gaulle, nr. 15.Gaulle, nr. 15.    

Subscrierea va fi luata in considerare numai dupa plata contravalorii 
actiunilor.  

Plata se va face prin virament bancar, in conturile colectoareconturile colectoareconturile colectoareconturile colectoare deschise in 
numele Emitentului, la Raiffeisen Bank- Sucursala Municipiului Bucuresti: 

• In RONIn RONIn RONIn RON  RO24 RZBR 0000 0600 0735 6247RO24 RZBR 0000 0600 0735 6247RO24 RZBR 0000 0600 0735 6247RO24 RZBR 0000 0600 0735 6247  

• In EuroIn EuroIn EuroIn Euro  RO87 RZBR 0000 0600 0735 6277RO87 RZBR 0000 0600 0735 6277RO87 RZBR 0000 0600 0735 6277RO87 RZBR 0000 0600 0735 6277  

NOTA 2:NOTA 2:NOTA 2:NOTA 2:        
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DetinDetinDetinDetinatorii de drepturi de preferinta care nu au cont bancar din care sa faca atorii de drepturi de preferinta care nu au cont bancar din care sa faca atorii de drepturi de preferinta care nu au cont bancar din care sa faca atorii de drepturi de preferinta care nu au cont bancar din care sa faca 
viramentul, sau care doresc sa faca plata cu numerar, vor beneficia de viramentul, sau care doresc sa faca plata cu numerar, vor beneficia de viramentul, sau care doresc sa faca plata cu numerar, vor beneficia de viramentul, sau care doresc sa faca plata cu numerar, vor beneficia de 
deschiderea pe loc, in mod gratuit, a unui cont la deschiderea pe loc, in mod gratuit, a unui cont la deschiderea pe loc, in mod gratuit, a unui cont la deschiderea pe loc, in mod gratuit, a unui cont la Raiffeisen BankRaiffeisen BankRaiffeisen BankRaiffeisen Bank 
 

NOTA 3:NOTA 3:NOTA 3:NOTA 3:        
NU se poate subscrie un numar de acNU se poate subscrie un numar de acNU se poate subscrie un numar de acNU se poate subscrie un numar de actiuni mai mare decat cel care revine in tiuni mai mare decat cel care revine in tiuni mai mare decat cel care revine in tiuni mai mare decat cel care revine in 
baza drepturilor de preferinta detinute. Numarul de drepturi de preferinta se baza drepturilor de preferinta detinute. Numarul de drepturi de preferinta se baza drepturilor de preferinta detinute. Numarul de drepturi de preferinta se baza drepturilor de preferinta detinute. Numarul de drepturi de preferinta se 
identifica in baza Registrului Drepturiloridentifica in baza Registrului Drepturiloridentifica in baza Registrului Drepturiloridentifica in baza Registrului Drepturilor    
 

NOTA 4:NOTA 4:NOTA 4:NOTA 4:        
Plăţile primite pentru subscrierile care nu sunt valabile vor fi restituite Plăţile primite pentru subscrierile care nu sunt valabile vor fi restituite Plăţile primite pentru subscrierile care nu sunt valabile vor fi restituite Plăţile primite pentru subscrierile care nu sunt valabile vor fi restituite 
subscriitsubscriitsubscriitsubscriitorilor în cazul în care au fost furnizate suficiente detalii Agentului orilor în cazul în care au fost furnizate suficiente detalii Agentului orilor în cazul în care au fost furnizate suficiente detalii Agentului orilor în cazul în care au fost furnizate suficiente detalii Agentului 
pentru a permite efectuarea unui transfer bancar. pentru a permite efectuarea unui transfer bancar. pentru a permite efectuarea unui transfer bancar. pentru a permite efectuarea unui transfer bancar.     
Dacă detaliile furnizate pentru înapoierea sumelor sunt insuficiente, Dacă detaliile furnizate pentru înapoierea sumelor sunt insuficiente, Dacă detaliile furnizate pentru înapoierea sumelor sunt insuficiente, Dacă detaliile furnizate pentru înapoierea sumelor sunt insuficiente, 
Societatea va ţine aceste sume disponibile pentru a fi ridicate Societatea va ţine aceste sume disponibile pentru a fi ridicate Societatea va ţine aceste sume disponibile pentru a fi ridicate Societatea va ţine aceste sume disponibile pentru a fi ridicate în numerar o în numerar o în numerar o în numerar o 
perioadă de 6 (şase) luni.perioadă de 6 (şase) luni.perioadă de 6 (şase) luni.perioadă de 6 (şase) luni.    
 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU EFECTUAREA SUBSCRIERIIDOCUMENTE NECESARE PENTRU EFECTUAREA SUBSCRIERIIDOCUMENTE NECESARE PENTRU EFECTUAREA SUBSCRIERIIDOCUMENTE NECESARE PENTRU EFECTUAREA SUBSCRIERII    

Pentru a efectua subscrierea persoanele interesate se vor prezenta la Birourile de 

Subscriere de la caz la caz cu documentele mentionate mai jos.  

 

NOTA 5:NOTA 5:NOTA 5:NOTA 5:        
In cazul In cazul In cazul In cazul in care exista diferente intre datele inregistrate in baza de date in care exista diferente intre datele inregistrate in baza de date in care exista diferente intre datele inregistrate in baza de date in care exista diferente intre datele inregistrate in baza de date 
Regisco si cele din actul de identitate/certificatul de inregistrare la Registrul Regisco si cele din actul de identitate/certificatul de inregistrare la Registrul Regisco si cele din actul de identitate/certificatul de inregistrare la Registrul Regisco si cele din actul de identitate/certificatul de inregistrare la Registrul 
Comertului, ofiterul de cont va efectua modificarile corespunzatoare pentru Comertului, ofiterul de cont va efectua modificarile corespunzatoare pentru Comertului, ofiterul de cont va efectua modificarile corespunzatoare pentru Comertului, ofiterul de cont va efectua modificarile corespunzatoare pentru 
actualizarea datelor de identifactualizarea datelor de identifactualizarea datelor de identifactualizarea datelor de identificare in Registrul Actionarilor.icare in Registrul Actionarilor.icare in Registrul Actionarilor.icare in Registrul Actionarilor.    

a) Subscrierea in cazul persoanelor fizice/juridice rezidentea) Subscrierea in cazul persoanelor fizice/juridice rezidentea) Subscrierea in cazul persoanelor fizice/juridice rezidentea) Subscrierea in cazul persoanelor fizice/juridice rezidente 

1. Persoane fizice rezidente care subscriu în nume propriu:1. Persoane fizice rezidente care subscriu în nume propriu:1. Persoane fizice rezidente care subscriu în nume propriu:1. Persoane fizice rezidente care subscriu în nume propriu: 

• Buletin sau carte de identitate (original si copie). Nu se accepta 
subscrierea daca subscriitorul nu are CNP inscris pe buletin – pentru 
cetateni romani 

• Ordinul de plata prin care s-a efectuat viramentul catre contul colector 
al subscrierii (exemplarul verde vizat de banca de la care se face plata) 
– original si copie. 

2. Persoane fizice rezidente care su2. Persoane fizice rezidente care su2. Persoane fizice rezidente care su2. Persoane fizice rezidente care subscriu în numele altei persoane fizice:bscriu în numele altei persoane fizice:bscriu în numele altei persoane fizice:bscriu în numele altei persoane fizice: 

• Buletin sau carte de identitate (original si copie) pentru reprezentant  

• Buletin sau carte de identitate, alt act de identitate valabil, al titularului  
in copie. Nu se accepta subscrierea daca subscriitorul nu are CNP 
inscris pe buletin - pentru cetateni romani 

• Ordinul de plata prin care s-a efectuat viramentul catre contul colector 
al subscrierii (exemplarul verde vizat de banca de la care se face plata) 
– original si copie. 
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• Procură specială completată, în forma disponibilă la Birourile de 
Subscriere sau pe website-ul Societăţii - în original. 

3. Persoane fizice rezidente care subscriu în numele copiilor minori:3. Persoane fizice rezidente care subscriu în numele copiilor minori:3. Persoane fizice rezidente care subscriu în numele copiilor minori:3. Persoane fizice rezidente care subscriu în numele copiilor minori: 

• Buletin sau carte de identitate (original si copie) ale persoanei care 
subscrie in numele minorului, in calitate de procurator de fonduri. Nu 
se accepta subscrierea daca subscriitorul nu are CNP inscris pe buletin 
- pentru cetateni romani 

• Ordinul de plata prin care s-a efectuat viramentul catre contul colector 
al subscrierii (exemplarul verde vizat de banca de la care se face plata) 
– original si copie. 

• Certificatul de nastere al minorului si, daca este cazul, cartea de 
identitate (pentru minorii cu varste intre 14-18 ani) - copie 

• Actul prin care s-a instituit tutela - original si copie 

4. Persoane fizice rezid4. Persoane fizice rezid4. Persoane fizice rezid4. Persoane fizice rezidente incapabile (fara discernamant):ente incapabile (fara discernamant):ente incapabile (fara discernamant):ente incapabile (fara discernamant): 

• Buletin sau carte de identitate (original si copie) al persoanei care 
subscrie in numele persoanei incapabile. Nu se accepta subscrierea 
daca subscriitorul nu are CNP inscris pe buletin – pentru cetateni 
romani 

• Ordinul de plata prin care s-a efectual viramentul catre contul colector 
al subscrierii (exemplarul verde vizat de banca de la care se face plata) 
– original si copie. 

• Cartea de identitate a persoanei incapabile - copie 

• Actul juridic ce instituie curatela – original si copie. 

5. Persoane juridice rezidente care subscriu în nume propriu:5. Persoane juridice rezidente care subscriu în nume propriu:5. Persoane juridice rezidente care subscriu în nume propriu:5. Persoane juridice rezidente care subscriu în nume propriu: 

• Copie a Certificatului de inregistrare la Registrul Comertului. 

• Act doveditor asupra calitatii de reprezentant legal al persoanei 
juridice, si act de identitate al reprezentantului legal – in copie. 

• Ordinul de plata prin care s-a efectuat viramentul catre contul colector 
al subscrierii (exemplarul verde vizat de banca de la care se face plata) 
– original si copie. 

• Buletin sau carte de identitate (original si copie) al persoanei care 
subscrie in numele persoanei juridice rezidente. Nu se accepta 
subscrierea daca subscriitorul nu are CNP inscris pe buletin 

• Procură specială completată, în forma disponibilă la Birourile de 
Subscriere sau pe website-ul Societăţii - în original. 

6. Persoane6. Persoane6. Persoane6. Persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice sau asociatii  fizice autorizate sa desfasoare activitati economice sau asociatii  fizice autorizate sa desfasoare activitati economice sau asociatii  fizice autorizate sa desfasoare activitati economice sau asociatii 
familiale:familiale:familiale:familiale: 

• Decizia de autorizare emisa de Primaria locala (copie) 
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• Copia codului unic de inregistrare 

• Ordinul de plata prin care s-a efectuat viramentul catre contul colector 
al subscrierii (exemplarul verde vizat de banca de la care se face plata) 
– original si copie. 

• Buletin sau carte de identitate (original si copie) al persoanei fizice 
care semneaza formularul de subscriere. Nu se accepta subscrierea 
daca subscriitorul nu are CNP inscris pe buletin 

• Procură specială completată, în forma disponibilă la Birourile de 
Subscriere sau pe website-ul Societăţii - în original. 

7. Persoane fizice autorizate care desfasoara activitati independente (notari, 7. Persoane fizice autorizate care desfasoara activitati independente (notari, 7. Persoane fizice autorizate care desfasoara activitati independente (notari, 7. Persoane fizice autorizate care desfasoara activitati independente (notari, 
avocati, medici, arhitecti, lichidatori, expavocati, medici, arhitecti, lichidatori, expavocati, medici, arhitecti, lichidatori, expavocati, medici, arhitecti, lichidatori, experti contabili, evaluatori etc)erti contabili, evaluatori etc)erti contabili, evaluatori etc)erti contabili, evaluatori etc) 

• Decizia sau autorizatia de libera practica (copie) 

• Certificatul de inregistrare fiscala (copie) 

• Ordinul de plata prin care s-a efectuat viramentul catre contul colector 
al subscrierii (exemplarul verde vizat de banca de la care se face plata) 
– original si copie. 

• Buletin sau carte de identitate (original si copie) al persoanei fizice 
care semneaza formularul de subscriere. Nu se accepta subscrierea 
daca subscriitorul nu are CNP inscris pe bulletin 

• Procură specială completată, în forma disponibilă la Birourile de 
Subscriere sau pe website-ul Societăţii - în original. 

8. Persoana fizica care subscrie in numele unui decedat,  mostenitor legal8. Persoana fizica care subscrie in numele unui decedat,  mostenitor legal8. Persoana fizica care subscrie in numele unui decedat,  mostenitor legal8. Persoana fizica care subscrie in numele unui decedat,  mostenitor legal    

• Buletin sau carte de identitate (original si copie) al persoanei fizice 
care semneaza formularul de subscriere (mostenitorul). Nu se accepta 
subscrierea daca subscriitorul nu are CNP inscris pe bulletin 

• Actele de mostenire asupra actiunilor in cauza, in original si copie 
(certificatul de deces, certificatul de mostenitor si orice alt act care 
atesta dreptul de proprietate) 

• Ordinul de plata prin care s-a efectuat viramentul catre contul colector 
al subscrierii (exemplarul verde vizat de banca de la care se face plata) 
– original si copie. 

b) Subscrierea  in cazul perb) Subscrierea  in cazul perb) Subscrierea  in cazul perb) Subscrierea  in cazul persoanelor fizice/juridice nerezidentesoanelor fizice/juridice nerezidentesoanelor fizice/juridice nerezidentesoanelor fizice/juridice nerezidente 

Persoanele fizice sau juridice nerezidente vor subscrie numai la sediul Persoanele fizice sau juridice nerezidente vor subscrie numai la sediul Persoanele fizice sau juridice nerezidente vor subscrie numai la sediul Persoanele fizice sau juridice nerezidente vor subscrie numai la sediul 
Agentului Agentului Agentului Agentului Raiffeisen Capital & InvestmentRaiffeisen Capital & InvestmentRaiffeisen Capital & InvestmentRaiffeisen Capital & Investment S.A., din Bucuresti Piata Charles de  S.A., din Bucuresti Piata Charles de  S.A., din Bucuresti Piata Charles de  S.A., din Bucuresti Piata Charles de 
Gaulle, nr.15, etaj 4.Gaulle, nr.15, etaj 4.Gaulle, nr.15, etaj 4.Gaulle, nr.15, etaj 4.    

    
1. Persoane fizice ne1. Persoane fizice ne1. Persoane fizice ne1. Persoane fizice ne----rezidente:rezidente:rezidente:rezidente: 

• Pasaport, legitimatie de sedere, alt act de identitate valabil (copie si 
original)  
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• Ordinul de plata prin care s-a efectuat viramentul catre contul colector 
al subscrierii (exemplarul verde vizat de banca de la care se face plata) 
– original si copie. 

2. Persoane jur2. Persoane jur2. Persoane jur2. Persoane juridice neidice neidice neidice ne----rezidente:rezidente:rezidente:rezidente:    

• Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului sau echivalent, 
functie de tara de origine,  al societatii nerezidente -in copie si 
traducere legalizata 

• Act doveditor asupra calitatii de reprezentant legal al persoanei 
juridice-in copie si traducere legalizata 

• Act de identitate valabil al reprezentantului legal – in copie. 

• Act doveditor asupra calitatii de reprezentant legal al persoanei 
juridice, si act de identitate valabil al reprezentantului legal – in copie. 

• Ordinul de plata prin care s-a efectuat viramentul catre contul colector 
al subscrierii (exemplarul verde vizat de banca de la care se face plata) 
– original si copie. 

• Buletin sau carte de identitate (original si copie) al persoanei 
mandatata sa subscrie in numele persoanei juridice ne-rezidente.  

• Procură specială completată in original în forma disponibilă la Birourile 
de Subscriere sau pe website-ul Societăţii - în original. 

    

Procura speciala pentru persoane fizice este prezentata in Anexa 2Procura speciala pentru persoane fizice este prezentata in Anexa 2Procura speciala pentru persoane fizice este prezentata in Anexa 2Procura speciala pentru persoane fizice este prezentata in Anexa 2    

Procura speciala pentru persoane juridice este prezentatProcura speciala pentru persoane juridice este prezentatProcura speciala pentru persoane juridice este prezentatProcura speciala pentru persoane juridice este prezentata in Anexa 3.a in Anexa 3.a in Anexa 3.a in Anexa 3.    

Detalii pentru subscrierea cu numerar sunt prezentate in Anexa 4Detalii pentru subscrierea cu numerar sunt prezentate in Anexa 4Detalii pentru subscrierea cu numerar sunt prezentate in Anexa 4Detalii pentru subscrierea cu numerar sunt prezentate in Anexa 4    

Detalii pentru subscrierea prin virament bancar sunt prezentate in Anexa 5Detalii pentru subscrierea prin virament bancar sunt prezentate in Anexa 5Detalii pentru subscrierea prin virament bancar sunt prezentate in Anexa 5Detalii pentru subscrierea prin virament bancar sunt prezentate in Anexa 5    
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Anexa 1 Anexa 1 Anexa 1 Anexa 1 –––– Lista Birourilor de Subscriere Lista Birourilor de Subscriere Lista Birourilor de Subscriere Lista Birourilor de Subscriere 

 
 
 
 
 

Judetul Denumirea Adresa

1 Bucuresti Suc. Bucuresti Calea Victoriei nr. 155, Bl. D1, tronson 6, parter, Sector 1

2 Bucuresti Ag. Mosilor Calea Mosilor nr. 221, Bl. 31A, corp A, Sector 2

3 Bucuresti Ag. Lujerului Bd. Iuliu Maniu nr. 16, Bl. 14, Sector 6

4 Alba Suc. Alba (Alba Iulia) Pta. I.C. Bratianu nr. 20

5 Arad Suc. Arad Str. Andrei Saguna  nr. 1-3

6 Arges Suc. Arges (Pitesti) Str. Craiovei nr. 42

7 Bacau Suc. Bacau Str. Dumbrava Rosie nr. 2

8 Bacau Ag. Onesti B-dul Oituz nr 19

9 Bihor Suc. Bihor (Oradea) Str. Nufarului nr. 30

10 Bistrita Nasaud Suc. Bistrita Str. Alexandru Odobescu nr. 11

11 Botosani Suc. Botosani Calea Nationala nr. 152, Ansamblul de locuinte E4,E5 si F1

12 Brasov Suc. Brasov Str. Mihail Kogalniceanu nr. 3

13 Braila Suc. Braila Str. Calea Calarasilor nr. 34

14 Buzau Suc. Buzau Str. Nicolae Balcescu nr. 2

15 Caras Severin Suc. Caras Severin (Resita) Pta. 1 Decembrie 1918 nr. 4

16 Calarasi Suc. Calarasi  Str. Progresului nr. 27, Bl. BBB

17 Cluj Suc. Cluj Str. Aviator Badescu nr. 1

18 Constanta Suc. Constanta Str. Traian nr. 51

19 Covasna Suc. Covasna (Sfantu Gheorghe) Str. 1 Decembrie 1918 nr. 33-37

20 Dambovita Suc. Dambovita (Targoviste) Str. Calea Domneasca nr. 227

21 Dolj Suc. Dolj (Craiova) Str. Fratii Buzesti nr. 17

22 Galati Suc. Galati Str. Brailei nr. 31

23 Giurgiu Suc. Giurgiu Str. Portului, Bl. 32

24 Gorj Suc. Gorj (Tg. Jiu) Str. Tudor Vladimirescu nr. 17 

25 Harghita Suc. Harghita (Miercurea Ciuc) Bd. Florilor nr.20, Bl. 27

26 Hunedoara Suc. Hunedoara (Deva) Str. Iuliu Maniu nr. 18

27 Ialomita Suc. Ialomita (Slobozia) Bd. Chimiei nr. 13

28 Iasi Suc. Iasi Str. Stefan cel Mare nr. 2

29 Maramures Suc. Maramures (Baia Mare) Str. Bdul Unirii nr. 18

30 Mehedinti Suc. Mehedinti (Drobeta Turnu Severin) Str. Ghe Bibicescu nr. 6

31 Mures Suc. Mures (Tg. Mures ) Str. Boyai nr. 2

32 Mures Ag. Sighisoara Str. Morii nr 14-18

33 Neamt Suc. Neamt (Piatra Neamt ) Pta. Stefan cel Mare nr. 3

34 Olt Suc. Olt (Slatina) Str. Tudor Vladimirescu nr. 1-3

35 Prahova Suc. Prahova (Ploiesti ) Str. Unirii nr. 2

36 Satu Mare Suc. Satu Mare Pta. 25 Octombrie, Bl. 05

37 Salaj Suc. Salaj (Zalau) Pta. 1 Decembrie 1918 nr. 2A

38 Sibiu Suc. Sibiu Str. Zaharia Boiu nr. 3

39 Suceava Suc. Suceava Str. Ana Ipatescu nr. 18

40 Suceava Ag. Vatra Dornei Str. Luceafarului nr.15

41 Teleorman Suc. Teleorman (Alexandria) Str. Av. Al. Colfescu nr.  63

42 Teleorman Ag. Rosiori de Vede Str. Dunarii Bl D8

43 Timis Suc. Timis (Timisoara) Str. Circumvalatiunii nr. 8-12

44 Timis Ag. Lugoj Str. Bucegi nr.1, ap 3

45 Tulcea Suc. Tulcea Str. 9 Mai nr.  4bis

46 Vaslui Suc. Vaslui Str. Stefan cel Mare, Bl. 94, Sc. C,D, nr. 2-4

47 Valcea Suc. Valcea (Ramnicu Valcea) Str. Stirbei Voda, Bl. T1

48 Vrancea Suc. Vrancea (Focsani) Str. Maior Gheorghe Pastia nr.1
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Anexa 2Anexa 2Anexa 2Anexa 2---- Procura speciala persoane fizice Procura speciala persoane fizice Procura speciala persoane fizice Procura speciala persoane fizice 

 

PROCURA SPECIALA  
(persoane fizice) 

PRIVIND SUBSCRIEREA DE ACTIUNI EMISE DE SC PETROM S.A. 
Conform hotararii AGEA Petrom SA din data de 22.11.2005 

 
 

 
Subsemnatul(a) ________________________________________________________________, 
avand CNP_________________________, Legitimat(a)  cu BI/CI seria______nr. ___________,  
domiciliat(a) in 
________________________________________________________________, 
 
 
Fiind detinator/detinatoare a unui nr. de ________________ drepturi de preferinta 
si avand dreptul sa subscriu un numar de ______________ actiuni, la pretul de 0,1 
RON/actiune (sau echivalentul in Euro la cursul BNR valabil pentru data de 
22.11.2005 (1 Euro = 3,6561 RON), conform hotararii A.G.E.A PETROM din data 
de 22.11.2005, imputernicesc prin prezenta pe:  
 
Dl/D-na __________________________________, avand 
CNP_________________________, Legitimat(a)  cu BI/CI seria______nr. ___________, 
domiciliat in ______________________ _____________________________,  
 
sa subscrie in numele meu un numar de ___________ actiuni noi emise de Petrom S.A. 
 
In acest scop, mandatarul meu este imputernicit sa indeplineasca toate 
formalitatile necesare si sa semneze in numele meu si pentru mine, actele 
necesare in vederea efectuarii subscrierii de actiuni, semnatura sa fiindu-ne 
opozabila. 
 
Prezenta procura este valabila pentru perioada de subscriere 09 ianuarie – 09 februarie 2006. 
 
 
Data________________ 
 
    
_________________________________________   _________________________________________   _________________________________________   _________________________________________       ________________________________________________________    
 (Nume, prenume si semnatura detinatorul (Nume, prenume si semnatura detinatorul (Nume, prenume si semnatura detinatorul (Nume, prenume si semnatura detinatorului de drepturi)ui de drepturi)ui de drepturi)ui de drepturi)            
    
_________________________________________   _________________________________________   _________________________________________   _________________________________________       ________________________________________________________    
 (Nume, prenume si specimen de semnatura a persoanei mandatata sa subscrie)  (Nume, prenume si specimen de semnatura a persoanei mandatata sa subscrie)  (Nume, prenume si specimen de semnatura a persoanei mandatata sa subscrie)  (Nume, prenume si specimen de semnatura a persoanei mandatata sa subscrie)     
    



    
 
 

 
 

 
Anexa 3 Anexa 3 Anexa 3 Anexa 3 ---- Procura speciala persoane juridice Procura speciala persoane juridice Procura speciala persoane juridice Procura speciala persoane juridice 

 

PROCURA SPECIALAPROCURA SPECIALAPROCURA SPECIALAPROCURA SPECIALA  
(persoane juridice) 

PRIVIND SUBSCRIEREA DE ACTIUNI EMISE DE SC PETROM S.A. 
Conform hotararii AGEA SNP Petrom din data de 22.11.2005 

 
 
S.C. _____________________________________________, avand CUI________,  
inregistrata la Reg. Comertului _________________ cu nr. ________/_______ 
avand sediu in 
__________________________________________________________________, 
reprezentata legal de ________________________________________, legitimat(a)  
cu BI/CI seria______ nr. ___________ si CNP ___________________________, 
 
 
Fiind detinatoare a unui nr. de ________________ drepturi de preferinta si avand 
dreptul sa subscriu un numar de ______________ actiuni, la pretul de 0,1 
RON/actiune sau echivalentul in Euro la cursul BNR valabil pentru data de 
22.11.2005 de 1 Euro = 3,6561 RON, conform hotararii A.G.E.A PETROM din 
data de 22.11.2005, imputernicim prin prezenta pe:  
 
Dl/D-na __________________________________, avand 
CNP_________________________, Legitimat(a)  cu BI/CI seria _____ nr. 
___________, domiciliat in ______________________ 
_____________________________,  
 
sa subscrie in numele nostru un numar de _____________ actiuni noi emise de 
Petrom S.A. 
 
In acest scop, mandatarul nostru este imputernicit sa indeplineasca toate In acest scop, mandatarul nostru este imputernicit sa indeplineasca toate In acest scop, mandatarul nostru este imputernicit sa indeplineasca toate In acest scop, mandatarul nostru este imputernicit sa indeplineasca toate 
formalitatile necesare si sa semneze in numele nostru si pentru noi, acteleformalitatile necesare si sa semneze in numele nostru si pentru noi, acteleformalitatile necesare si sa semneze in numele nostru si pentru noi, acteleformalitatile necesare si sa semneze in numele nostru si pentru noi, actele    
necesare in vedereanecesare in vedereanecesare in vedereanecesare in vederea efectuarii subscrierii de actiuni, semnatura sa fiindu efectuarii subscrierii de actiuni, semnatura sa fiindu efectuarii subscrierii de actiuni, semnatura sa fiindu efectuarii subscrierii de actiuni, semnatura sa fiindu----ne ne ne ne 
opozabila.opozabila.opozabila.opozabila.    
 
Prezenta procura este valabila pentru perioada de subscriere 09 ianuarie – 09 
februarie 2006. 
 
 
Data________________ 
 
    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                ________________________________________________________    
 (Nume, prenume si semnatura reprezentantului legal al detinatorului de drepturi) (Nume, prenume si semnatura reprezentantului legal al detinatorului de drepturi) (Nume, prenume si semnatura reprezentantului legal al detinatorului de drepturi) (Nume, prenume si semnatura reprezentantului legal al detinatorului de drepturi)            
    
_________________________________________   _________________________________________   _________________________________________   _________________________________________       ________________________________________________________    
 (Nume, prenume si specimen de semnatura a persoanei mandatata sa subscrie)  (Nume, prenume si specimen de semnatura a persoanei mandatata sa subscrie)  (Nume, prenume si specimen de semnatura a persoanei mandatata sa subscrie)  (Nume, prenume si specimen de semnatura a persoanei mandatata sa subscrie)     

L.S. 



 

 

Anexa 4 Anexa 4 Anexa 4 Anexa 4 –––– Subscrierea cu numerar  Subscrierea cu numerar  Subscrierea cu numerar  Subscrierea cu numerar  

Etapele subscrerii: 
1. Subscriitorul se prezinta la cel mai apropiat Birou de Subscriere unde ia 

legatura cu ofiterul dedicat.  

2. Subscriitorul prezinta ofiterului documentele necesare, avand optiunea de 
a cere informatii asupra numarunumarunumarunumarului maxim de actiuni pe care le poate lui maxim de actiuni pe care le poate lui maxim de actiuni pe care le poate lui maxim de actiuni pe care le poate 
subscrie in baza drepturilor de preferintasubscrie in baza drepturilor de preferintasubscrie in baza drepturilor de preferintasubscrie in baza drepturilor de preferinta.  

3. Subscriitorul il informeaza pe ofiter cu privire la numarul de actiuni pe 
care doreste sa il subscrie. Ofiterul il va informa cu privire la suma 
aferenta de plata prin inmanarea unui document de instiintare de plata, 
semnat si stampliat atat de ofiter cat si de subscriitor, in doua exemplare 
originale. 

4. Daca subscriitorul nu are un cont deschis la alta banca sau doreste sa 
efectueze plata direct prin Raiffeisen Bank, i se va deschide un cont cu 
ocazia subscrierii. Pentru aceasta subscriitorul va semna toata 
documentatia de deschidere de cont (cerere, specimen de semnaturi, etc) 

5. Subscriitorul va fi indrumat catre casierie pentru a depune in numerar 
contravaloarea actiunilor subscrise si va intocmi ordinul de plata pentru 
transferul numerarului din contul sau in contul colector al emitentului, pe 
care il va prezenta ofiterului. 

6. Ofiterul dedicat va prezenta subscriitorului Formularul de subscriere. Pe 
baza Formularului de subscriere completat si semnat de catre subscriitor, 
si a documentelor doveditoare a efectuarii platii, ofiterul dedicat va 
introduce ordinul de subscriere in baza de date a registrului actionarilor 
Regisco. 

ATENTIE! Subscriitorul are obligatia de a verifica corectATENTIE! Subscriitorul are obligatia de a verifica corectATENTIE! Subscriitorul are obligatia de a verifica corectATENTIE! Subscriitorul are obligatia de a verifica corectitudinea formularului itudinea formularului itudinea formularului itudinea formularului 
de subscriere inainte ca acesta sa fie validat de catre ofiterul de cont. Daca de subscriere inainte ca acesta sa fie validat de catre ofiterul de cont. Daca de subscriere inainte ca acesta sa fie validat de catre ofiterul de cont. Daca de subscriere inainte ca acesta sa fie validat de catre ofiterul de cont. Daca 
formularul nu prezinta erori el va fi semnat in doua exemplare originale, si formularul nu prezinta erori el va fi semnat in doua exemplare originale, si formularul nu prezinta erori el va fi semnat in doua exemplare originale, si formularul nu prezinta erori el va fi semnat in doua exemplare originale, si 
subscrierea va fi validata in baza de date a Regisco. In acest moment subscrierea va fi validata in baza de date a Regisco. In acest moment subscrierea va fi validata in baza de date a Regisco. In acest moment subscrierea va fi validata in baza de date a Regisco. In acest moment 
subscriesubscriesubscriesubscrierea devine IREVOCABILA. rea devine IREVOCABILA. rea devine IREVOCABILA. rea devine IREVOCABILA.     
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Anexa 5 Anexa 5 Anexa 5 Anexa 5 –––– Subscrierea prin virament bancar Subscrierea prin virament bancar Subscrierea prin virament bancar Subscrierea prin virament bancar  

 Etapele subscrerii: 

 

1. La fel ca in cazul subscrierii cu numerar, punctele 1subscrierii cu numerar, punctele 1subscrierii cu numerar, punctele 1subscrierii cu numerar, punctele 1----3333 

2. Subscriitorul va prezenta ordinul de plata prin care s-a efectuat 
viramentul catre contul colector al subscrierii. Ofiterul dedicat va verifica 
daca suma de pe ordinul de plata corespunde contravalorii numarului de 
actiuni pe care subscriitorul doreste sa le subscrie. 

3. In cazul in care suma din ordinul de plata nu coincide cu suma 
aferenta de plata, atunci: 

• In cazul in care suma din ordinul de plata este mai mare decat suma din ordinul de plata este mai mare decat suma din ordinul de plata este mai mare decat suma din ordinul de plata este mai mare decat 
suma aferenta numarului de actiuni subscrise,suma aferenta numarului de actiuni subscrise,suma aferenta numarului de actiuni subscrise,suma aferenta numarului de actiuni subscrise, subscrierea va fi 
inregistrata in baza de date Regisco si subscriitorul va primi 
formularul de subscriere, documentul final care certifica 
subscrierea de actiuni. Diferenta dintre suma subscrisa si cea 
virata prin ordinul de plata va fi returnata in contul clientului in 
termen de maxim 30 de zile dupa data de incheiere a 
procesului de subscriere.  

• In cazul in care suma din ordinul de plata este mai micsuma din ordinul de plata este mai micsuma din ordinul de plata este mai micsuma din ordinul de plata este mai mica decat a decat a decat a decat 
suma aferenta numarului de actiuni subscrisesuma aferenta numarului de actiuni subscrisesuma aferenta numarului de actiuni subscrisesuma aferenta numarului de actiuni subscrise, subscriitorul va 
putea subscrie un numar de actiuni in limita sumei din ordinul 
de plata. Ofiterul dedicat il va informa pe subscriitor cu privire 
la noul numar de actiuni, va introduce ordinul de subscriere in 
baza de date a Regisco si va prezenta subscriitorului formularul 
de subscriere, documentul final care certifica subscrierea de 
actiuni. 

4. Ofiterul dedicat va prezenta subscriitorului Formularul de subscriere. 
Pe baza Formularului de subscriere completat si semnat de catre 
subscriitor, si a documentelor doveditoare a efectuarii platii, ofiterul 
dedicat va introduce ordinul de subscriere in baza de date a registrului 
actionarilor Regisco. 

ATENTIE! Subscriitorul are obligatia de a verifica corectitudineATENTIE! Subscriitorul are obligatia de a verifica corectitudineATENTIE! Subscriitorul are obligatia de a verifica corectitudineATENTIE! Subscriitorul are obligatia de a verifica corectitudinea formularului a formularului a formularului a formularului 
de subscriere inainte ca acesta sa fie validat de catre ofiterul de cont. Daca de subscriere inainte ca acesta sa fie validat de catre ofiterul de cont. Daca de subscriere inainte ca acesta sa fie validat de catre ofiterul de cont. Daca de subscriere inainte ca acesta sa fie validat de catre ofiterul de cont. Daca 
formularul nu prezinta erori el va fi semnat in doua exemplare originale, si formularul nu prezinta erori el va fi semnat in doua exemplare originale, si formularul nu prezinta erori el va fi semnat in doua exemplare originale, si formularul nu prezinta erori el va fi semnat in doua exemplare originale, si 
subscrierea va fi validata in baza de date a Regisco. In acest moment subscrierea va fi validata in baza de date a Regisco. In acest moment subscrierea va fi validata in baza de date a Regisco. In acest moment subscrierea va fi validata in baza de date a Regisco. In acest moment 
subscrierea devsubscrierea devsubscrierea devsubscrierea devine IREVOCABILA. ine IREVOCABILA. ine IREVOCABILA. ine IREVOCABILA.     

 

 

In cazul efectuarii platii prin virament bancar dintr-un cont al 
subscriitorului deschis fie la Raiffeisen Bank, fie la alta banca, plata plata plata plata 
actiunilor subscrise se va face astfel incat sumele sa intre in contul colectactiunilor subscrise se va face astfel incat sumele sa intre in contul colectactiunilor subscrise se va face astfel incat sumele sa intre in contul colectactiunilor subscrise se va face astfel incat sumele sa intre in contul colector or or or 
al emitentului pana cel mai tarziu in ultima zi de subscriereal emitentului pana cel mai tarziu in ultima zi de subscriereal emitentului pana cel mai tarziu in ultima zi de subscriereal emitentului pana cel mai tarziu in ultima zi de subscriere, adica 9 9 9 9 
februarie 2006februarie 2006februarie 2006februarie 2006 (atragem atentia asupra perioadei necesare efectuarii 
transferului bancar, care difera de la caz la caz).  


