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Către:  BURSA DE VALORI BUCUREŞTI 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ SECTORUL 

INSTRUMENTE ŞI INVESTIŢII FINANCIARE 

 

 

RAPORT CURENT 

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 

privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piață 
 

 
Data raportului: 22.02.2019 

Denumirea emitentului: SC AAGES S.A. 

Sediul social: Sangeorgiu de Mures , str. Agricultorilor, nr. 16, Sangeorgiu de Mures , 

MURES, România 

CUI/CIF: RO 1196550 

Tel/Fax: 0265-213.043/0265-215.769 

Număr de ordine la Registrul Comerţului:  J26/577/1991 

ISIN: ROAAGEACNOR7 

Cod LEI: 254900VRQYFOKK90NX88 

Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti 

Capital social subscris şi vărsat: 2.000.000 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează: BVB PRINCIPALA 

 

SC AAGES S.A. aduce la cunoștința investitorilor că a fost informată în data de 19.02.2019 

cu privire la notificarea deținerilor majore și acțiune concertată, transmisă de către KAMPMANN 

FRANK. 

 

Anexăm notificarea primită. 

 
Nu mai sunt alte evenimente de raportat. 

 
 

 

        DIRECTOR GENERAL  

           MOLNAR GABOR 
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Formular standard pentru notificarea detinerilor majore 

     

     Notificarea detinerilor majore (de transmis catre emitentul relevant si catre autoritatea competenta 

     1. Identitatea emitentului sau a emitentului actiunilor suport existente, la care sunt anexate drepturi de vot 
AAGES SA 

2. Motivele notificarii (va rigam marcati casuta sau casutele corespunzatoare): 

[  ] O achzitie sau cedare a drepturilor de vot 

[ X ] O achizitie sau cedare a instrumentelor financiare 

[  ] Un eveniment prin care se modifica repartizarea drepturilor de vot 

[ x  ] Altele (va rugam specificati): Actiune concertata 

3. Detalii ale persoanei subiect al oblicatiei de notificare: 
Nume/Denumire 
KAMPMANN FRANK 

Orasul si tara sediului social (daca este cazul) 
Karlstadt/Germania 

4. Numele/denumirea completa al/a actionarului/actionarilor (daca este diferit/sunt diferiti de punctul 3) 

5. Data scaderii sub, a atingerii sau depasirii pragului (procent de vot): 
14.02.2019 

6. Totalul pozitiilor persoanelor subiect al obligatiei de notificare: 

  

% din drepturile de 
vot anexate 

actiunilor (totalul 
din 7.A) 

% din drepturile de vot prin 
intermediul instrumentelor 

financiare (totalul din 7.B.1 + 
&.B.2) 

Totalul celor doua exprimate 
procentual %                             

(7.A+7.B) 

Numarul total 
de drepturi de 

vot ale 
emitentului 

Situatia rezultata la data 
la care s-a scazut sub, s-a 
depasit sau atins pragul 5,0465%    5,0465%   10.000.000 

Pozitia la data notificarii 
anterioare (daca este 
cazul) -   -  -  - 

     7. Informatii de notificat cu privire la situatia rezultata, la data la care s-a depasit, s-a scazut sub sau s-a atins 
pragul 

A. Drepturi de vot anexate actiunilor 

Clasa/tipul de actiuni 
Codul ISIN, dupa caz 

Numarul drepturilor de vot % din drepturile de vot 

Direct Art.69 
alin{1}-{3} din 

Legea nr.24/2017 

Indirect Art.70 din Legea 
nr.24/2017 

Direct Art.69 alin.{1}-{3} din 
Legea nr.24/2017 

Indirect Art.70 
din Legea 

nr.24/2017 

 Actiuni commune Cod 
ISIN:ROAAGEACNOR7 504.650 500.000 5,0465%  5,0000% 

          

          

Subtotal 504.650 500.000 5,0465% 5,0000% 

 
 
 
 

    B.1: Instrumente financiare in conformitate cu art. 73 alin.(1) lit.(a) din Legea nr.24/2017 

Tipul de instrumete 
Financiare 

Data ecpirarii (data 
scadenta) 

Perioada de 
conversie/exercitare 

Numarul drepturilor de vot care 
pot fi achizitionate daca 

instrumentul este 
exercitat/convertit 

% din 
drepturile de 

vot 

          

          

          

  Subtotal B.1 0 0 0 

 



 3 
B.2: Instrumente financiare cu un efect economic similar in conformitate cu art. 73 alin.(1) lit.(b) din Legea nr.24/2017 

Tipul de instrumete Financiare 
Data ecpirarii 
(data scadenta) 

Perioada de 
conversie/exercitare 

Decontare 
fizica sau in 
numerar 

Numarur 
drepturilor 
de vot 

% din 
drepturile 
de vot 

            

            

            

      Subtotal B.1 0 0 

 
 

8. Informatii in legatura cu persoana subiect al obligatiei de notificare (va rugam sa 
marcati/bifati casuta corespunzatoare) 
[  ] Persoana subiect al obligatiei de notificare nu este controlata de catre nicio persoana fizica sau entitate legala si nu 
controleaza nicio entitate(entitati) care are(au) in mod direct sau indirect o expunere in emitentul actiunilor suport 
[ x ] Lantul complet al persoanelor controlate prin intermediul carora se detin efectiv drepturi de vot si/sauinstrumente 
financiare, incepand cu persoana fizica sau entitatea legala de ultim nivel care le controleaza: 

Numele/Denumirea 

% din drepturile de vot daca 
acesta este egal sau mai 
mare decat pragul care 

trebuie notificat 

% din drepturile de vot 
prin intermediul 

instrumentelor financiare 
daca acesta este egal sau 

mai mare decat pragul 
care trebuia notificat 

Totalul celor doua, daca 
acesta este egal sau mai 
mare decat pragul care 

trebuie notificat 

 KAMPMANN FRANK 5,0465%   - 5,0465% 

 SYSTEK FINANCE 
Gmbh  5,0000%  - 5,0000%  

        

        

        

    9. In cazul votului prin reprezentant: [numele/denumirea mandatarului] va inceta sa 
detina [% si numarul] drepturi de vot incepand cu [data] 

    10. Informatii suplimentare:  Kampmann Frank actioneaza in mod concertat cu Systek 
Finance Gmbh, impreuna controland un procent de 10,0465% din AAGES SA. 

 
Intocmit la: 19.02.2019 

 


