
FORMULARUL DE SUBSCRIERE A ACŢIUNILOR BOROMIR PROD SA (SIMBOL SPCU) 
ÎN CADRUL OFERTEI PUBLICE DE CUMPARARE INITIATA DE BOROMIR IND SRL 

INTERMEDIATĂ DE SSIF SWISS CAPITAL SA 
Documentul de oferta a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin decizia nr. 

152/31.01.2018 
 
 
Formularul de subscriere  nr. __/ ____________ este preluat de către S.S.I.F. 
________________________________________ , societate de servicii de investitii financiare 
autorizata de C.N.V.M./A.S.F. cu autorizatia nr. _________________ cu sediul social în 
__________________________________________, tel. ____________, fax. ______________, 
reprezentata legal de ________________________________ in calitate de ____________________. 
 
Persoane fizice: 
Subsemnatul ___________________________________, cod numeric personal 
______________________________, posesor al actului de identitate/paşaport seria_________ 
nr.______, domiciliat în_______________________________, adresa 
_____________________________________________________________________, ţara 
_________________,cetatenia _______________, rezidenta __________________, telefon/fax 
______________, e-mail _____________________________________________ , functia publica 
detinuta (PEP) _________________________, cont nr. 
____________________________________________, deschis la banca 
_________________________, filiala ____________________________, reprezentata prin (procura 
se ataseaza prezentului formular) ________________________, posesor al CI/BI seria ________, nr. 
_________,  
Persoana fizica de mai sus este beneficiarul real al fondurilor ____DA ____NU. Daca nu specificati numele 
beneficiarului real _____________________________________ . 
Persoane juridice: 
Denumire ____________________________________, nr. Inmatriculare Reg. Comertului 
__________________________,  
Cod Fiscal ________________________,sediul social 
_____________________________________________________________________________
___________, telefon/fax _______________, e-mail _______________, cont nr. 
_________________________, deschis la banca _______________________,  
reprezentata legal prin _________________________________________________, in calitate de (se 
va atasa actul doveditor) ____________________________, posesor al CI/BI seria _________, nr. 
_______________, CNP _______________, cetatenia ______________, rezidenta 
____________________, functia publica detinuta (PEP) ________________________, domiciliat in 
_____________________________________________________________________________, 
telefon_________________, e-mail _______________________, fax ____________________, in 
calitate de ________________________________ conform (act constitutiv, hotarare AGA, decizie CA, 
imputernicire etc)____________________________________________________. 
Adresa de corespondenta subscriitor, daca este diferita de cea de domiciliu: 
_____________________________________________________________________________
Email: _________________________________ 
 
Denumit in continuare „ Clientul „ 
Au convenit asupra incheierii prezentului formular de subscriere in urmatoarele conditii: 
Art. 1 Prevederi generale 
Clientul a luat la cunostinta si este de acord ca prezentul formular are valoare de contract incheiat intra Client si 
Intermediar, in sensul prevazut de dispozitiile legislatiei pietei de capital din Romania. 
ART. 2 Obiectul Formularului de Subscriere 
Obiectul Formularului de Subscriere il constituie subscrierea in cadrul Ofertei Publice de Cumparare  a 
actiunilor emise de BOROMIR PROD SA, initiata de BOROMIR IND SRL in calitate de Ofertant. 
ART. 3 Drepturile si Obligatiile partilor 
Intermediarul deschide in baza prezentului Formular de Subscriere, opereaza si mentine in evidentele sale un 
cont in numele clientului, in vederea efectuarii platilor si incasarilor eferente operatiunilor cu valori mobiliare. 
Intermediarul tine evidenta tuturor instructiunilor, operatiunilor si documentelor ce determina modificarea 
pozitiilor in cadrul contului clientului. Intermediarul actioneaza numai in baza instructiunilor clientului, cu 
excepta cazurilor prevazute de lege. Intermediarul pastreaza confidentialitatea informatiilor privind tranzactiile 
Clientului si utilizeaza aceste informatii numai in conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare. 
 
Clientul declara si garanteaza ca este proprietarul exclusiv si de drept al actiunilor BOROMIR PROD SA care fac 
obiectul operatiunilor desfasurate in baza prezentului Formular si detine toate drepturile, puterile si autoritatea 
de a efectua operatiuni cu instrumente Financiare in baza prezentului Formular. 
Clientul declara ca a inteles si acceptat faptul ca, in cazul suprasubscrierii, numarul de actiuni pe care il va vinde 
efectiv in Oferta Publica va fi diferit de numarul de actiuni subscrise, in conformitate cu termenii si conditiile 



mentionate in Documentul de Oferta. Clientul declara ca a citit si a inteles termenii Documentului de Oferta 
Publica si isi asuma riscurile ce decurg din tranzactiile cu instrumente financiare. 
Clientul autorizeaza Intermediarul care ii preia formularul sa transfere in numele si pe contul sau actiunile 
BOROMIR PROD SA (simbol SPCU) de la Depozitarul Central, pe care a decis sa le vanda. Clientul declara ca a 
predat agentului de servicii de investitii financiare autorizat care a preluat Formularul de Subscriere, alaturi de 
prezentul formular completat, dovada detinerii actiunilor, insotit de documentele solicitate conform 
Documentului de Oferta. 
In cazul in care actiunile pe care intentionez sa le vand in Oferta Publica nu sunt detinute la Intermediarul prin 
care subscriu, atasez prezentului formular de subscriere dovada detinerii actiunilor in forma unei declaratii 
emisa de agentul custode mentionand numarul de actiuni pe care il detin si, iau la cunsotinta faptul ca plata 
sumei care mi se cuvine pentru actiunile vandute in Oferta se va realiza prin intermediul agentului custode. 
Prin semnarea prezentului Formular, Clientul isi da acceptul ca confirmarea tranzactiei sa fie trimisa la adresa 
de mail sau la numarul de fax sau la domiciliul Clientului prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, 
conform datelor furnizate de Client.  
ART. 4 Modalitatea de plata 

 Plata sumei datorată mie va fi făcută în termen de trei zile lucrătoare de la data decontarii prin:  
 

 transfer bancar în contul nr.___________________________________________, 
deschis la banca ___________________, filiala 
______________________________________, în numele 
__________________________________________. 

 Comisionul reţinut de către intermediarul autorizat de către A.S.F. care preia formularul de vânzare este 
___________ % din valoarea tranzacţiei.  

ART. 5 Durata 
Prezentul Formular de Subscriere este valabil doar in perioada de derulare a Ofertei Publice, asa cum rezulta din 
Documentul de Oferta. 
ART. 6  Litigii 
Prezentul contract şi anexele acestuia se încheie în limba romana şi se supun legislatiei romane în vigoare. 
Orice disputa rezultand din sau în legatură cu interpretarea sau executarea prezentului contract, va fi solutionata 
pe cale amiabila, prin intalnirea directa a părtilor contractante în vederea solutionarii diferendului, încheind un 
proces verbal în acest sens. Daca solutionarea amiabila nu este posibila, orice dispute vor fi solutionate de catre 
Camera de Arbitraj a unei piete reglementate, conform procedurii acesteia sau de alte instante competente.  
 

VREAU SĂ VÂND UN NUMĂR DE ___________ ACŢIUNI EMISE DE  BOROMIR PROD SA ŞI 
DEŢINUTE DE MINE, LA UN PREŢ DE  0,37 RON/ACŢIUNE, CONFORM DOCUMENTULUI DE 
OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE . 

 
Mentionez ca am luat cunostinta de continutul documentului de oferta publica, am inteles si 
acceptat conditiile acestuia. 
 
 
Data:_______________, ora:________ 
 
Semnătura clientului:________________________ 
 
Semnătura agentului  pentru servicii financiare de investiţii: _____________________ 
 
Ştampila  S.S.I.F.____________________________________ 
 
 

*Instrucţiuni pentru completarea formularului: Toate secţiunile vor fi completate cu litere mari. Formularul va fi 
semnat în prezenţa unui agent pentru servicii financiare de investiţii.  
 
 
 


