
 
 

    

 

 
Catre, 

BURSA DE VALORI BUCURESTI – ATS 
B-dul Carol I, nr. 34 – 36, et. 13, Sector 2 Bucuresti 

Fax 021/3124722 
 

RAPORT CURENT 
 
Conform Regulamentului ASF nr. 5 din 10 mai 2018 privind emitentii de instrumente financiare si 
operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 
Data Raportului 20.01.2023 
Denumirea entitatii emitente: SINTEROM S.A. 
Sediul social: Bd. Muncii nr. 12, Cluj-Napoca, jud. Cluj 
Numar de telefon/fax: 0264.415.086, 0264.415.076 
Cod unic de inregistrare la ORC: J12/2750/1991 
Cod fiscal: 202123 
Capitalul social subscris si varsat: 12.104.482,50 Lei – 4.841.793 actiuni nominative  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti – ATS 
 
 

DECIZIA NR. 1/20.01.2023 
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al SOCIETATII SINTEROM SA 

 
    Avand in vedere eroarea materiala constatata in cuprinsul Deciziei Consiliului de Administratie 

nr.1/29.12.2022, sub aspectul valorii capitalului social, in temeiul prerogativelor sale legale conferite 
de Legea nr. 31/1990 privind societatile si de Actul Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie 
al societatii SINTEROM SA, in sedinta desfasurata prin mijloace de comunicare electronice, in data 
20.01.2023 

 
DECIDE: 

1. Se reformuleaza art.1 din din Decizia Consiliului de Administratie Nr.1/29.12.2022, acesta avand 
urmatorul continut: 
„Constată majorarea capitalului social cu aport în numerar, în conformitate cu cele aprobate de 

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin Hotărârea AGEA din data de 19.01.2022, de la 
valoarea de 12.104.482,50 Lei la valoarea de 16.774.030 Lei, prin emiterea unui număr de 1.867.819 
acțiuni noi, în valoare nominală de 4.669.547,5 Lei, la valoarea nominală de 2,5 Lei/acțiune. Astfel, 
structura capitalului social va fi următoarea: 

“Capitalul social subscris şi vărsat este de 16.774.030 Lei, aport în natură şi numerar, care se divide 
în 6.709.612 acţiuni nominative, în valoare nominală de 2,5 lei, capital repartizat pe acţionari astfel: 

a) CONTACTOARE SA – 4.905.752 acţiuni, reprezentând 73,1153% din capitalul social, în valoare 
nominala totală de 12.264.380 Lei; 
b) SIF OLTENIA Craiova – 1.555.509 acţiuni, reprezentând 23,1833% din capitalul social, în 
valoare nominala totală de 3.888.772,5 Lei; 
c) Persoane juridice – 8.706 acţiuni, reprezentând 0,1298% din capitalul social, în valoare 
nominala totală de 21.765 lei; 

    d) Persoane fizice – 239.645 acţiuni, reprezentând 3,5716% din capitalul social, în valoare 
nominala  totală de 599.112,5 lei.” 



 
 

    

 

 
Diferența între valoarea efectiv achitată de către investitori, respectiv suma de 14.008.642,50 Lei, și 
valoarea nominală 4.669.547,5 Lei, reprezintă primă de emisiune. 
 
2. Restul articolelor mentionate in Decizia Consiliului de Administratie Nr. 1 din 29.12.2022 raman 

nemodificate. 

 
 
 

Președinte al Consiliului de Administrație  
Bognar Attila Iosif 
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