


         Anexa nr. 18, Reg. ASF 5/2018 
 

  Formular standard pentru notificarea detinerilor ma jore   
 
 

1. Identitatea emitentului sau a emitentului actiunilor suport existente, la care sunt anexate 
drepturi de vot  
 
 Nume: AGROMEC RÂMNICU VÂLCEA  S.A. ( simbol AGQR )  
Adresa: Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian, nr. 9, jud. Vâlcea 

 

2. Motivele notificarii ( va rugam marcati casuta sau casutele corespunzatoare ): 
[] O achizitie sau cedare a drepturilor de vot 
[X] O achizitie sau cedare a instrumentelor financiare 
[] Un eveniment prin care se modifica repartizarea drepturilor de vot  
[] Altele ( va rugam specificati ): 

3. Detalii ale persoanei subiect al obligatiei de notificare:  
Nume: Fiera Vasile  
 

Numele/Denumirea Orasul si tara sediului social ( daca este cazul ) 

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

5. Data scaderii sub, a atingerii sau depasirii pragului ( procentului de vot ) 
23.09.2021 

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+ 7. B. 2 ) 

Totalul celor doua 
exprimat 
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 

0,2764%  0 0,2764% 36.176  

Pozitia la data 
notificarii 
anterioare ( daca 
este cazul ) 

21,1687% 0 21,1687% 36.176  

 
 
 

7. Informatii de notificat cu privire la situatia r ezultata, la data la care s-a depasit, s-a scazut 



sub sau s-a atins pragul 

A: Drepturile de vot anexate actiunilor 

 Numarului drepturilor de vot % din drepturile de vot 

Clasa/Tipul de actiuni 
Codul 

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 

ISIN, dupa caz 100 0 0,2764% 0 

ROAGQRACNOR5     

Subtotal A 100 0 0,2764% 0 

 
 

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

Tipul de 
instrument 
financiar 

Data expirarii ( 
data scadenta ) 

Perioada de 
conversie/exercitar
e 

Numarul 
drepturilor de vot 
care pot fi 
achizitionate daca 
instrumentul este 
exercitat/convertit 

% din drepturile de 
vot  

N/A N/A N/A N/A N/A 

     

     

                                                                     Subtotal B.1 N/A N/A 

 
 

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 
instrument 
financiar 

Data expirarii ( 
data scadenta ) 

Perioada de 
conversie/ 
exercitare  

Decontare 
fizica sau in 
numerar 

Numarul 
drepturilor de 
vot 

% din 
drepturile de 
vot 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

      

      

                                                       Subtotal B. 2 N/A N/A N/A 

 
 
 
 
 

8. Informatii in legatura cu persoana subiect al obligatiei de notificare  ( va rugam sa 





         Anexa nr. 18, Reg. ASF 5/2018 
 

  Formular standard pentru notificarea detinerilor ma jore   
 
 
 

1. Identitatea emitentului sau a emitentului actiunilor suport existente, la care sunt anexate 
drepturi de vot  
 
 Nume: AGROMEC RÂMNICU VÂLCEA  S.A. ( simbol AGQR )  
Adresa: Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian, nr. 9, jud. Vâlcea 

 

2. Motivele notificarii ( va rugam marcati casuta sau casutele corespunzatoare ): 
[] O achizitie sau cedare a drepturilor de vot 
[X] O achizitie sau cedare a instrumentelor financiare 
[] Un eveniment prin care se modifica repartizarea drepturilor de vot  
[] Altele ( va rugam specificati ): 

3. Detalii ale persoanei subiect al obligatiei de notificare:  

Numele/Denumirea 
Kanata Invest Corporation S.A. 
CUI  34003222 

Orasul si tara sediului social ( daca este cazul ) 
Cluj-Napoca/Romania 

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

5. Data scaderii sub, a atingerii sau depasirii pragului ( procentului de vot ) 
23.09.2021 

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+ 7. B. 2 ) 

Totalul celor doua 
exprimat 
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 

50,3151%  N/A 50,3151% 36.176  

Pozitia la data 
notificarii 
anterioare ( daca 
este cazul ) 

0 0 0 36.176  

 
 
 



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: Drepturile de vot anexate actiunilor

 Numarului drepturilor de vot % din drepturile de vot 

Clasa/Tipul de actiuni 

Codul 

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 

ISIN, dupa caz 18.202 0 50,3151% 0 

ROAGQRACNOR5     

Subtotal A 18.202 0 50,3151% 0 

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

Tipul de 

instrument 

financiar 

Data expirarii ( 

data scadenta ) 

Perioada de 

conversie/exercitar

e 

Numarul 

drepturilor de vot 

care pot fi 

achizitionate daca 

instrumentul este 

exercitat/convertit 

% din drepturile de 

vot  

N/A N/A N/A N/A N/A 

     

     

                                                                     Subtotal B.1 N/A N/A 

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 

instrument 

financiar 

Data expirarii ( 

data scadenta ) 

Perioada de 

conversie/ 

exercitare  

Decontare 

fizica sau in 

numerar 

Numarul 

drepturilor de 

vot 

% din 

drepturile de 

vot 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

      

      

                                                       Subtotal B. 2 N/A N/A N/A 





         Anexa nr. 18, Reg. ASF 5/2018 
 

  Formular standard pentru notificarea detinerilor ma jore   
 
 

1. Identitatea emitentului sau a emitentului actiunilor suport existente, la care sunt anexate 
drepturi de vot  
 
 Nume: AGROMEC RÂMNICU VÂLCEA  S.A. ( simbol AGQR )  
Adresa: Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian, nr. 9, jud. Vâlcea 

 

2. Motivele notificarii ( va rugam marcati casuta sau casutele corespunzatoare ): 
[] O achizitie sau cedare a drepturilor de vot 
[X] O achizitie sau cedare a instrumentelor financiare 
[] Un eveniment prin care se modifica repartizarea drepturilor de vot  
[] Altele ( va rugam specificati ): 

3. Detalii ale persoanei subiect al obligatiei de notificare:  
Nume: Tomescu Stefanica  
 

Numele/Denumirea Orasul si tara sediului social ( daca este cazul ) 

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

5. Data scaderii sub, a atingerii sau depasirii pragului ( procentului de vot ) 
23.09.2021 

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+ 7. B. 2 ) 

Totalul celor doua 
exprimat 
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 

0%  0 0% 36.176  

Pozitia la data 
notificarii 
anterioare ( daca 
este cazul ) 

11,4109 % 0 11,4109 % 36.176  

 
 
 



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

A: Drepturile de vot anexate actiunilor 

 Numarului drepturilor de vot % din drepturile de vot 

Clasa/Tipul de actiuni 
Codul 

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 

ISIN, dupa caz 0 0 0% 0 

ROAGQRACNOR5     

Subtotal A 0 0 0% 0 

 
 

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

Tipul de 
instrument 
financiar 

Data expirarii ( 
data scadenta ) 

Perioada de 
conversie/exercitar
e 

Numarul 
drepturilor de vot 
care pot fi 
achizitionate daca 
instrumentul este 
exercitat/convertit 

% din drepturile de 
vot  

N/A N/A N/A N/A N/A 

     

     

                                                                     Subtotal B.1 N/A N/A 

 
 

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 
instrument 
financiar 

Data expirarii ( 
data scadenta ) 

Perioada de 
conversie/ 
exercitare  

Decontare 
fizica sau in 
numerar 

Numarul 
drepturilor de 
vot 

% din 
drepturile de 
vot 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

      

      

                                                       Subtotal B. 2 N/A N/A N/A 

 
 
 
 
 





         Anexa nr. 18, Reg. ASF 5/2018 
 

  Formular standard pentru notificarea detinerilor ma jore   
 
 

1. Identitatea emitentului sau a emitentului actiunilor suport existente, la care sunt anexate 
drepturi de vot  
 
 Nume: AGROMEC RÂMNICU VÂLCEA  S.A. ( simbol AGQR )  
Adresa: Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian, nr. 9, jud. Vâlcea 

 

2. Motivele notificarii ( va rugam marcati casuta sau casutele corespunzatoare ): 
[] O achizitie sau cedare a drepturilor de vot 
[X] O achizitie sau cedare a instrumentelor financiare 
[] Un eveniment prin care se modifica repartizarea drepturilor de vot  
[] Altele ( va rugam specificati ): 

3. Detalii ale persoanei subiect al obligatiei de notificare:  
Nume: TomescuVasile  
 

Numele/Denumirea Orasul si tara sediului social ( daca este cazul ) 

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

5. Data scaderii sub, a atingerii sau depasirii pragului ( procentului de vot ) 
23.09.2021 

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+ 7. B. 2 ) 

Totalul celor doua 
exprimat 
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 

0% 0 0% 36.176  

Pozitia la data 
notificarii 
anterioare ( daca 
este cazul ) 

18,0119 % 0 18,0119 % 36.176  

 
 
 

7. Informatii de notificat cu privire la situatia r ezultata, la data la care s-a depasit, s-a scazut 



sub sau s-a atins pragul 

A: Drepturile de vot anexate actiunilor 

 Numarului drepturilor de vot % din drepturile de vot 

Clasa/Tipul de actiuni 
Codul 

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 

ISIN, dupa caz 0 0 0% 0 

ROAGQRACNOR5     

Subtotal A 0 0 0% 0 

 
 

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

Tipul de 
instrument 
financiar 

Data expirarii ( 
data scadenta ) 

Perioada de 
conversie/exercitar
e 

Numarul 
drepturilor de vot 
care pot fi 
achizitionate daca 
instrumentul este 
exercitat/convertit 

% din drepturile de 
vot  

N/A N/A N/A N/A N/A 

     

     

                                                                     Subtotal B.1 N/A N/A 

 
 

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 
instrument 
financiar 

Data expirarii ( 
data scadenta ) 

Perioada de 
conversie/ 
exercitare  

Decontare 
fizica sau in 
numerar 

Numarul 
drepturilor de 
vot 

% din 
drepturile de 
vot 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

      

      

                                                       Subtotal B. 2 N/A N/A N/A 

 
 
 
 
 

8. Informatii in legatura cu persoana subiect al obligatiei de notificare  ( va rugam sa 










