
MERCUR S.A. CRAIOVA, CALEA UNIRII NR. 14 

J 16/91/1991   C.U.I. 2297960 

Nr. 821/27.12.2018 

 

Catre, 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare 

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. 

 

RAPORT CURENT 

 

Conform Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni 

de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 

24/2017 

 

 

Data raportului : 27.12.2018 

 

Denumirea societatii emitente : Societatea MERCUR – societate pe actiuni. 

Sediul social : Judetul Dolj, Craiova – Calea Unirii nr. 14, cod postal 200419. 

C.U.I. : 2297960. 

Numar de ordine la Registrul Comertului : J 16/91/06.03.1991. 

Capital social subscris si varsat : 18.150.650 lei 

B.V.B. – Sistemul Alternativ de Tranzactionare  - Sectiunea Instrumente Financiare listate pe A.T.S. – 

AeRo, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni. 

Simbol : MRDO 

 

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT : 

 

a) Schimbari in controlul asupra emitentului - nu este cazul. 

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul. 

c) Procedura de insolventa, respectiv de organizare judiciara sau faliment – nu este cazul. 

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – nu este cazul. 

e) Alte evenimente : notificarea tranzactiilor efectuate de catre persoanele cu responsabilitati 

de conducere si/sau de catre persoanele care au o stransa legatura cu acestea 

 

MERCUR S.A. informeaza investitorii ca, la data de 27.12.2018, a primit informarea referitoare la 

tranzactia cu actiunile emitentului efectuate de catre o persoana cu responsabilitati de conducere. 

Tranzactia a fost notificata emitentului in conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital si este 

anexata la prezentul document.   

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

RADUT DUMITRU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catre, 

                                                                          AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

                                                                      Sectorul Instrumente si Investitii Financiare 

 

       MERCUR S.A. 

 

 

Notificare tranzacție efectuata de către persoana cu responsabilități de conducere  

din cadrul MERCUR S.A. CRAIOVA 

 

 

 

 

1.  Datele persoanei care exercită responsabilități de conducere/ale persoanei care are o 

legătură strânsă cu aceasta 

a) Numele RĂDUŢ DUMITRU 

2. Motivul notificarii 

a) Poziție/funcție DIRECTOR GENERAL 

b) Notificarea inițială/Modificare INITIALA 

3. Detalii aferente emitentului 

a) Denumirea MERCUR S.A. 

b) Cod LEI 254900EB9WPI1VTBHH43 

4. Detalii privind tranzacția (tranzacțiile) 

a) Descrierea instrumentului financiar, a 

tipului de instrument Codul de identificare 

ACTIUNI MERCUR S.A.  

2297960 

b) Natura tranzactiei CUMPARARE 

c) Pretul (preturile) si volumele 19,00 lei x 52 actiuni 

d) Informatii agregate 

- pret 

- volum agregat 

 

19,00 lei 

52 

e) Data tranzactiei 21.12.2018 

f) Locul tranzactiei BURSA DE VALORI BUCURESTI 

 

 

 

DATA : 27.12.2018 

 

                                                                                                          RADUT DUMITRU 

 


