
 

 

NOTĂ IMPORTANTĂ 

 

IMPORTANT: Trebuie să citiți următoarea notă importantă înainte de a continua. Nota 

importantă de mai jos se aplică versiunii electronice a prospectului de ofertă publică inițială secundară 

("Prospectul") aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară din România ("ASF"), indiferent 

dacă este anexat prezentei note ("Document"), primit prin email, accesat dintr-o pagină de internet sau 

primit în alt mod ca rezultat al unei comunicări electronice, și, în consecință, sunteți sfătuiți să citiți 

această notă cu atenție înainte de a citi, accesa sau utiliza în alt mod Documentul anexat.  

Prin accesarea Documentului, sunteți de acord să respectați termenii și condițiile care urmează și, în 

special, restricțiile incluse în Prospect, inclusiv orice modificări ocazionale ale acestora, de fiecare 

dată când primiți informații de la Swiss Capital S.A. ("Intermediarul"), SSIF BRK Financial Group 

S.A. și SSIF Tradeville S.A. ("Distribuitorii"), TTS (Transport Trade Services) S.A. ("TTS" sau 

"Societatea"), Alexandru – Mircea Mihăilescu, Ion Stanciu, Viorel Stefan, Peter Hungerbuhler, 

Constantin Hârțan, Petru Ștefănuț, Aurel-Florin Moldoveanu, Daniel Stefan Jancovschi, Silviu-Catalin 

Petrea, Antonio-Gabriel Stoean, Daniela-Camelia Simion, Mihaela-Aurelia Cismek, Mihaela Miron, 

Florin Alexandrescu ("Acționarii Vânzători"), ca urmare a unei astfel de accesări. Ați luat la 

cunoștință că prezenta corespondență electronică și furnizarea Documentului anexat sunt confidențiale 

și adresate numai dumneavoastră și sunteți de acord să nu transmiteți către nicio altă persoană, să nu 

reproduceți și să nu publicați această corespondență electronică sau Documentul anexat (și nicio copie 

a acestuia sau a vreunei părți a acestuia) în niciun fel.  

Documentul și oferta, atunci când aceasta va fi inițiată, sunt adresate și direcționate doar către : (I) 

Investitori Instituționali și Investitori de Retail din România și (II) persoanele din statele membre 

("Statele Membre") ale Spațiul Economic European ("SEE"), cu excepția României, cărora li se 

aplică Regulamentul privind Prospectul (Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și 

al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare 

sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a 

Directivei 2003/71/CE) și (i) care sunt "investitori calificați" în sensul prevăzut de articolul 2(e) din 

Regulamentul privind Prospectul ("Investitori Instituționali") și/sau (ii) care sunt mai puține decât 

150 de persoane fizice sau juridice, altele decât Investitori Instituționali, pe Stat Membru al SEE, 

și/sau (iii) care se încadrează în oricare altă excepție descrisă în Articolul 1(4) din Regulamentul 

privind Prospectul; și (III) persoane din alte jurisdicții care pot achiziționa în mod legal Acțiunile 

Oferite, și va fi angajantă doar în relație cu astfel de persoane.  

 

PREZENTUL DOCUMENT ȘI VALORILE MOBILIARE LA CARE SE REFERĂ SE 

ADRESEAZĂ EXCLUSIV ÎN AFARA STATELOR UNITE ALE AMERICII ("STATELE 

UNITE") ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL S ÎN BAZA LEGII VALORILOR 

MOBILIARE DIN 1933, ASTFEL CUM A FOST AMENDATĂ ("LEGEA VALORILOR 

MOBILIARE"). NICIO ÎNAINTARE, REDISTRIBUIRE SAU REPRODUCERE A ACESTUI 

DOCUMENT, ÎN TOTALITATE SAU PARȚIAL, NU ESTE AUTORIZATĂ. NERESPECTAREA 

ACESTEI NOTE POATE DUCE LA ÎNCĂLCAREA LEGII PRIVIND VALORILE MOBILIARE 

SAU A LEGILOR APLICABILE DIN ALTE JURISDICȚII. NIMIC DIN TRANSMITEREA 

ELECTRONICĂ A DOCUMENTULUI ANEXAT NU REPREZINTĂ O OFERTĂ DE VÂNZARE 

A UNOR VALORI MOBILIARE ÎN STATELE UNITE SAU ÎN ORICE ALTĂ JURISDICȚIE ÎN 



 

 

CARE ACEST LUCRU AR FI ILEGAL. VALORILE MOBILIARE NU AU FOST ȘI NU VOR FI 

ÎNREGISTRATE CONFORM LEGII PRIVIND VALORILE MOBILIARE SAU LA ORICE 

AUTORITATE DE REGLEMENTARE PRIVIND VALORILE MOBILIARE DIN NICIUN STAT 

SAU ALTĂ JURISDICȚIE DIN STATELE UNITE ȘI NU POT FI VÂNDUTE SAU OFERITE ÎN 

STATELE UNITE.  

Confirmarea declarației dumneavoastră: Documentul anexat vă este transmis la cererea 

dumneavoastră și pe baza faptului că ați confirmat, iar prin accesarea prezentului Document veți fi 

considerat a fi declarat, către fiecare dintre Intermediar, Distribuitori, Societate și Acționarii 

Vânzători, că sunteți o persoană către care acest Document poate fi transmis în mod legal conform 

legilor din jurisdicția în care vă aflați.  

De asemenea, prin accesarea acestui Document confirmați Intermediarului, Distribuitorilor,  Societății 

și Acționarilor Vânzători că (i) înțelegeți și sunteți de acord cu termenii stipulați în acest Document, 

(ii) sunteți de acord cu transmiterea electronică, (iii) admiteți că veți efectua propria analiză a tuturor 

aspectelor legale, fiscale sau a altor aspecte economice legate de decizia dumneavoastră de a 

achiziționa acțiunile care fac obiectul ofertei conform Prospectului.  

Acest Document v-a fost pus la dispoziție în formă electronică. Vi se reamintește că documentele 

transmise prin acest mijloc pot fi modificate sau schimbate în cursului procesului de transmitere 

electronică și, în consecință, nicio persoană dintre Societate, Acționarii Vânzători, Intermediar, 

Distribuitori, persoane care controlează Intermediarul sau Distribuitorii sau orice administrator, 

reprezentant, angajat sau agent al acestora sau orice afiliat al unei astfel de persoane nu acceptă niciun 

fel de răspundere sau responsabilitate în legătură cu orice diferență dintre documentul distribuit 

dumneavoastră în formă electronică și varianta tipărită.  

Vi se reamintește că acest Document v-a fost transmis și dumneavoastră l-ați accesat pe baza faptului 

că sunteți o persoană căreia i se poate transmite în mod legal acest Document conform legilor din 

jurisdicția în care vă aflați și că nu vi se permite și nici nu sunteți autorizat să transmiteți acest 

document, electronic sau în alt mod, niciunei alte persoane și, în mod special, niciunei adrese din 

Statele Unite.  

Restricție: nimic din această corespondență electronică nu reprezintă o ofertă de vânzare a unor valori 

mobiliare către alte persoane decât cele cărora le este adresată oferta, astfel cum este acest fapt 

menționat mai sus, iar accesul a fost limitat astfel încât aceasta să nu reprezinte o invitație generală. 

Dacă ați dobândit acces la această corespondență contrar restricțiilor de mai sus, nu veți putea 

achiziționa niciuna din valorile mobiliare descrise în acest document.  

Intermediarul acționează exclusiv pentru Acționarii Vânzători și pentru nimeni altcineva în legătură cu 

oferta. Aceștia nu vor considera nicio altă persoană (indiferent dacă este sau nu un destinatar al acestui 

Document) ca fiind clientul acestora în legătură cu oferta și nu vor fi responsabili față de nimeni 

altcineva decât Acționarii Vânzători și Societate, conform termenilor contractuali specifici agreați de 

aceștia, în legătură cu oferirea mijloacelor de protecție permise pentru clienții acestora, precum și nici 

pentru acordarea de consultanță în legătură cu oferta sau orice tranzacție sau înțelegere menționată în 

prezentul document.  

Sunteți responsabili de protecția împotriva virușilor și altor elemente distructive. Recepționarea 

de către dumneavoastră a corespondenței electronice se face pe riscul dumneavoastră și vă revine 

responsabilitatea de a lua măsuri de precauție pentru a vă asigura că aceasta nu conține viruși și alte 

elemente de natură distructivă. 


