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RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373, 

SICOMEX 37122, 
CONT RO50RNCB3800000000040001, BCR SLATINA 

str. PITEŞTI, Nr. 114, 230104, SLATINA, 
jud. OLT, ROMANIA 

Tel. 0249/436834; 436979, 

Fax.0249/436037; 436979 

 

 

R A P O R T C U R E N T 

 conform prevederilor Regulamentului UE nr.596/2014 privind abuzul 

 abuzul de piață, ale Pegulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de 

          instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv ale Legii nr.24/2017  

 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață  
        

 
Data raportului: 26.11.2019 
Denumirea entităţii emitente: ALTUR SA 
Sediul social: Slatina, str. Piteşti, nr. 114, jud.Olt 
Cod unic de înregistrare: RO 1520249 
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J28/131/1991 
Identificator Unic la Nivel European (EUID):ROONRC J28/131/1991  
COD LEI: 259400IHBSVL9OOVM346. 

Capital subscris şi vărsat: 82.438.833,8 lei 
Nr. acțiuni/val nominală : 824.388.338 acțiuni, cu valoarea nominală de 0,1 lei     
Piaţa de tranzacţionare: Bursa de Valori – Bucureşti, Categoria Standard, simbol ALT 

Tel/Fax: 0249/43.68.34;0249/43.60.37 

 
 
     Eveniment important de raportat : Notificarea tranzacțiilor efectuate de persoanele cu 

responsabilități de conducere și/sau de către persoanele care au legătură cu acestea 
 

ALTUR S.A. aduce la cunoștința investitorilor tranzacțiile cu acțiunile ALTUR efectuate de către 
persoanele cu responsabilități de conducere și/sau de către persoanele care au o legatură strânsă cu 
acestea în data de 15.11.2019 și 19.11.2019. Tranzacțiile au fost notificate Emitentului de către 
persoanele cu responsabilități de conducere și/sau de către persoanele care au o legatură stransă cu 
acestea în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital și sunt anexate la prezentul 
document. 
 

 
 

Preşedinte al 
Consiliului de Administraţie, 

Ing. Niţu Rizea Gheorghe 
       

 
                                                                 Secretariat CA 

                                                                                        ec. Obretin Rodica 



Notificarea și publicarea tranzacțiilor efectuate de către persoanele cu responsabilități de conducere și de către persoanele care au o legătură strânsă cu acestea

Numele Poziție/funcție Notificarea 

inițială/Modificare

Denumirea Cod LEI Descrierea instrumentului 

financiar, a tipului de instrument 

Codul de identificare

Natura tranzacției Prețul 

(prețurile)

Volumul

 (volumele) 

Preț Volumul 

agregat

Data tranzacției

LISA CONSULTANTA CAPITAL S.R.L.

reprezentantul Lisa 

Consultanta Capital SRL - d-na 

Ianculescu Carmen, 

administrator S. Altur S.A.

Initiala S. ALTUR S.A. 259400IHBSVL9OOVM346 ACTIUNI/ROALTCACNOR1 VANZARE 0,0375 149.956 0,0375 155.000 15.11.2019
Bursa de Valori 

Bucuresti 
XBSE

0,0375 5.044 15.11.2019
Bursa de Valori 

Bucuresti 
XBSE

Locul tranzacției

Datele persoanei care exercită 

responsabilități de conducere/ale 

persoanei care are o legătură 

strânsă cu aceasta

Motivul notificarii

Detalii aferente emitentului, participantului la piața 

certificatelor de emisii, platformei de licitație, 

adjudecătorului sau entității de supraveghere a 

licitațiilor

Detalii privind tranzacția (tranzacțiile) 

Secțiune care trebuie să fie repetată pentru: (i) fiecare tip de instrument; (ii) fiecare tip de tranzacție; 

(iii) fiecare dată; și (iv) fiecare loc în care au fost efectuate tranzacțiile 

Prețul (prețurile) și volumul (volumele) Informații agregate



Notificarea și publicarea tranzacțiilor efectuate de către persoanele cu responsabilități de conducere și de către persoanele care au o legătură strânsă cu acestea

Numele Poziție/funcție Notificarea 

inițială/Modificare

Denumirea Cod LEI Descrierea instrumentului 

financiar, a tipului de instrument 

Codul de identificare

Natura tranzacției Prețul 

(prețurile)

Volumul

 (volumele) 

Preț Volumul 

agregat

Data tranzacției

LISA CONSULTANTA CAPITAL S.R.L.

reprezentantul Lisa 

Consultanta Capital SRL - d-na 

Ianculescu Carmen, 

administrator S. Altur S.A.

Initiala S. ALTUR S.A. 259400IHBSVL9OOVM346 ACTIUNI/ROALTCACNOR1 VANZARE 0,0365 150.000 0,0365 150.000 19.11.2019
Bursa de Valori 

Bucuresti 
XBSE

Locul tranzacției

Datele persoanei care exercită 

responsabilități de conducere/ale 

persoanei care are o legătură 

strânsă cu aceasta

Motivul notificarii

Detalii aferente emitentului, participantului la piața 

certificatelor de emisii, platformei de licitație, 

adjudecătorului sau entității de supraveghere a 

licitațiilor

Detalii privind tranzacția (tranzacțiile) 

Secțiune care trebuie să fie repetată pentru: (i) fiecare tip de instrument; (ii) fiecare tip de tranzacție; 

(iii) fiecare dată; și (iv) fiecare loc în care au fost efectuate tranzacțiile 

Prețul (prețurile) și volumul (volumele) Informații agregate


