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RAPORT  DE CONSTATARI EFECTIVE

PREFAB S.A. BUCUREŞTI
PUNCŢ DE LUCRU CĂLĂRAşl

FgîR=NR.fflin

Am efectuat procedurile asupra carora am convenit cu Dumneavoastra si care sunt enumerate mai jos,
in   legatura   cu  tranzactiile  si   actele  juridice   raportate   de  catre  PREFAB  S.A.   catre  Autoritatea   de
Supraveghere  Financiara  si  Bursa  de  Valori  in  Raportul  curent  conform  prevederilor  art.82  din  Legea
nr.24/2017  si  Regulamentului  nr.1/2006  al  CNVM  si  Codului  Bursei  de  Valori  Bucuresti  din  data  de
02.03.2017 incheiate cu societati comerciale la care aceasta detine participatii in capitalul social, a caror
valoare de tranzactionare, cumulata, reprezinta cel putin echivalentul in lei a 50.000 de Euro.

ln  conformitate  cu  articolul  113,  lit.G.  alin.6  din  Regulamentul  C.N.V.M.  nr..1/2006     si  cu  termenii  de
referinta  agreati  in  Scrisoarea  de  angajament    nr.  175  din  data  de  26.06.2016,  scopul  Raportului  de
constatari  efective,   realizat  conform   procedurilor  convenite  cu  Dumneavoastra,   este  de  a   analiza
tranzacţiile  raportate  de  catre    societate  in  baza    art.82  din  Legea  nr.24/2017  si  de  a  preciza  daca

preturile  specificate  in  contractele  incheiate  cu  partile  afiliate,  coroborate  cu  drepturile  si  obligatiile
asumate de parti, sunt corecte, prin raportarea la celelalte oferte existente pe piata.

Stabilirea criteriilor pe baza carora a fost identificata problematica

•ln  conformitate  cu  prevederile  art.  82  din  Legea  nr.24/2017,  administratorii  societatilor  admise  la

tranzactionare  pe  o  piata  reglementata  sunt  obligati  sa  raporteze  de  indata,  Bursei  de  Valori  si  A.S.F.
spre   publicare   in   Buletinul   de   informare   al   A.S.F.   oricare   act  juridic  incheiat   de   catre   societatea
comerciala   cu   administratorii,   angajatii,   actionarii   care   detin   controlul,   precum   si   cu   persoanele
implicate  cu  acestia,  a  carui  valoare  cumulata  reprezinta  cel   putin  echivalentul  in  lei  a  50.000  de
Euro.Deasemenea,   conform   prevederilor   articolului   82   din   legea   de   mai   sus,   in   aceste   situatii,
conducerea  societatii  are  o;bligatia  respectarii  intereselor  entitatii  pe  care  a  reprezinta,  în  raport  cu
ofertele de ace!aşî tip existente pe piata.
-ln conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 prîvind Codul fiscal, art 19, paragraful nr.6,tranzacţiile

întrepersoaneafiliateserealizeazăconformprincipiuluivaloriidepîaţă.lastabilirearezultatumfiscalal

persoanelor afiliate se au în vedere reglementările  privind  preţurile de transfer, prevăzute de  Codul de
procedură fiscală.

Responsabilitatea conducerii s"ietatii

Conducerea societatii este raspunzatoare pentru informatiile prezentate in   raportarile transmise catre
A.S.F.  si  B.V.B.,  prin    Rapoărtele  curente,  de  respectarea  conditiilor  privind  selectarea  ofertelor  si  a
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