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COMUNICAT
Plasamentul acțiunilor Med Life S.A. nesubscrise în perioada
de exercitare a dreptului de preferință
17.11.2017

Med Life S.A. informează investitorii că a selectat Wood & Company Financial Services a.s. pentru
plasamentul acțiunilor noi care urmează a fi emise de Med Life S.A. în cadrul majorării de capital social
pentru care nu vor fi exercitate drepturile de preferință ("Plasamentul Privat"). Plasamentul Privat va fi
realizat printr-o ofertă publică exceptată de la obligația de a întocmi și publica un prospect de ofertă
publică, conform legislației aplicabile.
Amintim că Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat prospectul proporționat aferent emisiunii
unui număr de maxim 2.600.000 de acțiuni noi în cadrul majorării capitalului social, cu aport în numerar,
prin exercitarea drepturilor de preferință, prin decizia nr. 1617 din data de 15.11.2017 ("Prospectul
Proporționat"). Nivelul de informații prezentate în Prospectul Proporționat este proporțional cu acest tip
de emisiune.
Prospectul Proporționat, împreună cu celelalte documente pe care Med Life S.A. are obligația de a le
pune la dispoziția investitorilor, sunt publicate pe website-ul Med Life S.A. www.medlife.ro > Relația cu
Investitorii. Prospectul Proporționat este, de asemenea disponibil, pe website-ul SSIF Tradeville S.A.,
www.tradeville.eu, și pe website-ul Bursei de Valori București la adresa www.bvb.ro.
De asemenea, precizăm faptul că prețul final de subscriere a fiecărei acțiuni nou-emise pentru care a fost
exercitat dreptul de preferință în prima etapă a majorării de capital social al Med Life S.A. va fi stabilit de
Consiliul de Administrație, având în vedere prețul la care vor fi vândute în Plasamentul Privat acțiunile
nou-emise pentru care nu vor fi exercitate drepturile de preferință. Potrivit prevederilor legale în vigoare,
prețul fiecărei acțiuni nou-emise pentru care se va exercita dreptul de preferință conform Prospectului
Proporționat va fi mai mic decât prețul fiecărei acțiuni nou-emise care va fi vândută în Plasamentul
Privat.

Citiți Prospectul Proporționat înainte de a subscrie!
Viza de aprobare aplicată prospectului de ofertă nu constituie o garanție sau o altă formă de apreciere
de către Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la oportunitatea, avantajele sau
dezavantajele, profitul sau riscurile implicate în tranzacțiile încheiate după acceptarea ofertei publice,
care fac obiectul deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai conformitatea prospectului
cu cerințele legii și ale normelor adoptate pentru aplicarea acesteia.
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