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REZULTATELE OFERTEI DE DREPTURI 
 
Aducem in atentia actionarilor NEPI faptul ca ofert a de drepturi catre 
actionarii NEPI s-a inchis luni, 28 noiembrie 2011 pentru detinatorii de 
drepturi preferentiale inregistrati in Romania si v ineri, 2 decembrie 2011 
pentru actionarii din registrul din Marea Britanie si Africa de Sud (“oferta 
de drepturi”). 
 
New Europe Property Investments plc instiinteaza ac tionarii ca pentru cele 
14.285.714 de actiuni NEPI care au fost oferite (“n oile actiuni NEPI” sau 
“actiunile ofertei de drepturi”), s-au primit cerer i de subscriere pentru 
21.113.283 de actiuni  NEPI (148% din noile actiuni  NEPI aferente ofertei de 
drepturi). 
 
Subscrierile au inclus si cereri de noi actiuni NEP I suplimentare in numar de 
8.674.131, din care 1.846.562 noi actiuni NEPI vor fi alocate echitabil, 
luand in calcul numarul de actiuni si drepturi deti nute de actionari inainte 
de alocare, inclusiv actiunile detinute ca urmare a  ofertei de drepturi, si 
de numarul de actiuni suplimentare solicitat. 
 
Oferta de drepturi a beneficiat de un angajament de  underwriting emis de 
Fortress Income 2 Proprietary Limited, o subsidiara  detinuta in totalitate de 
Fortress Income Fund Limited (“Fortress”). Avand in  vedere ca oferta de 
drepturi a fost subscrisa pe deplin, luand in calcu l si aplicatiile primite 
pentru actiuni suplimentare, lui Fortress nu i se v or aloca actiuni ale 
ofertei de drepturi ca urmare a angajamentului de u nderwriting. 
 
 
Actionarii care detin actiuni dematerializate in re gistrul de actiuni Africa 
de Sud si care au subscris pentru noi actiuni NEPI,  vor avea conturile 
creditate si actualizate de catre CSDP/broker luni,  5 decembrie 2011. 
Actionarilor care detin actiuni certificate in regi strul de actiuni Africa de 
Sud si care au subscris pentru noi actiuni NEPI li se vor trimite 
certificatele miercuri, 7 decembrie 2011.  
 
Actionarii care detin actiuni dematerializate in re gistrul de actiuni Africa 
de Sud si care au subscris pentru noi actiuni supli mentare NEPI, vor avea 
conturile creditate si actualizate de catre CSDP/br oker miercuri, 7 decembrie 
2011. Actionarilor care detin actiuni certificate i n registrul de actiuni 
Africa de Sud si care au subscris pentru noi actiun i suplimentare NEPI li se 
vor trimite certificatele si/sau restitui cecurile in jurul datei de 7 
decembrie 2011. 
 
 



 
Pentru actionarii din registrul de actiuni din Mare a Britanie, se asteapta ca 
noile actiuni NEPI in forma dematerializata vor fi creditate in contul CREST 
cat mai curand posibil, dupa orele 8 a.m., ora Lond rei, astazi, 5 decembrie 
2011, iar noile actiuni NEPI certificate vor fi exp ediate catre actionari in 
data de 7 decembrie 2011. 
 
Pentru actionarii din registrul de actiuni din Mare a Britanie care au aplicat 
pentru actiuni suplimentare, se asteapta ca noile a ctiuni NEPI in forma 
dematerializata vor fi creditate in contul CREST ca t mai curand posibil, dupa 
orele 8 a.m., ora Londrei, in data de 7 decembrie 2 011, iar noile actiuni 
NEPI certificate vor fi expediate catre actionari i n data de 7 decembrie 
2011. 
 
Pentru detinatorii de drepturi de preferinta inregi strati in Romania, care 
si-au exercitat drepturile, noile actiuni NEPI vor fi creditate in conturile 
globale ale brokerilor/custozilor, unde detinatorii  de drepturi de preferinta 
au conturi individuale, in data de 5 decembrie 2011 . 
  
Pentru detinatorii de drepturi de preferinta inregi strati in Romania, care au 
subscris pentru actiuni suplimentare, noile actiuni  suplimentare NEPI vor fi 
creditate in conturile globale ale brokerilor/custo zilor, unde detinatorii de 
drepturi de preferinta au conturi individuale, in d ata de 7 decembrie 2011. 
 
 
Termenii definiti in circulara catre actionarii NEP I cu privire la oferta de 
drepturi, expediata in data de 14 noimebrie 2011, a u acelasi inteles si in 
prezentul anunt.   
 
 
 
5 decembrie 2011 
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SSIF Intercapital Invest SA 

Razvan Pasol 

 

 

+40 21 222 8731 

 


