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Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori – Bucuresti

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF. nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii
24/2017 privind emitentii de instrumente financiaresi operatiuni de piata.

Data raportului: 25.09.2018
Denumirea enitatii emitente: CEMACON S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, etaj 1, judetul Cluj
Tel/Fax: +40 264 704 050
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 677858
Numarul de ordine in Registrul Comertul: J12/2466/2012
Capital social subscris si varsat: 47.853.093,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
Bucuresti - Categoria Standard.
Eveniment important de raportat: Raportarea detinerilor majore
Cemacon SA informeaza investitorii ca in data de 24.09.2018, a primit de la actionarii CIT RESOURCES,
CONSULTANTA ANDREI&ANDREI si CIONCA-ANGHELOF ANDREEA, informatii cu privire la tranzactiile
efectuate in calitate de actionar al CEMACON S.A. Atasam prezentei notificararile primite.

Liviu-Ionel Stoleru
Presedinte al Consiliului de Administratie
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Anexa nr. 18
Formular standard pentru notificarea detinerilor majore
Notificarea deținerilor majore (de transmis către emitentul relevant și către autoritatea competentă)
CEMACON SA

1. Identitatea emitentului sau a emitentului acțiunilor suport existente, la care sunt anexate drepturi de vot i
2. Motivele notificării (vă rugăm marcați căsuța sau căsuțele corespunzătoare:
[]

O achiziție sau cedare a drepturilor de vot

[]

O achiziție sau cedare a instrumentelor financiare

[]

Un eveniment prin care se modifică repartizarea drepturilor de vot

[x ]
3.

Altele (vă rugăm specificați) ii VANZARE 9216658 ACTIUNI
Detalii ale persoanei subiect al obligației de notificareiii :

Numele/Denumirea:
CIONCA ANGHELOF ANDREEA

Orașul și țara sediului social(dacă este cazul)
Bucuresti, Romania

4. Numele/denumirea completă al acționarului/acționarilor (dacă este diferit/sut diferiți de punctul 3) iv

5.

Data scăderii sub, a atingerii sau depășirii pragului (procentului de vot) v: 19.09.2018

6.

Totalul pozițiilor persoanelor subiect al obligației de notificare:

% din drepturile
de vot anexate
acțiunilor
(totalul din
7.A)

% din drepturile de
vot prin intermediul
instrumentelor
financiare
(totalul din 7.B.1 +
7.B.2)

Totalul celor două
exprimat
procentual %
(7.A
+ 7.B)

Numărul total de
drepturi de vot
ale emitentuluivi

Situația rezultată,
la data la care s-a
scăzut sub, s-a
depășit sau atins
pragul

175

Poziția la data
notificării
anterioare(dacă
este cazul)
7. Informații de notificat cu privire la situația rezultată, la data la care s-a depășit, s-a scăzut sub sau s-a atins
pragul viiA:

Drepturile de vot anexate acțiunilor

Clasa/tipul de
acțiuni
Codul ISIN după
caz

Numărul drepturilor de vot viii
Direct
Art. 69 alin. (1) –
(3) din Legea nr.
24 /2017)
9216658

Indirect
Art. 70 din Legea
nr. 24/2017)

% din drepturile de vot
Direct
Art. 69 alin. (1) –(3)
din Legea nr. 24
/2017)
2%

Indirect
Art. 70 din Legea
nr. 24/2017)

SUBTOTAL A

B 1:

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

Tipul de instrument
financiar

Data
expirării ix
(data
scadentă)

Perioada de conversie/
exercitare x

Numărul drepturilor de
vot care pot fi
achiziționate dacă
instrumentul este
exercitat/convertit

% din drepturile
de vot

SUBTOTAL B.1

176

B 2: Instrumente financiare cu un efect economic similar în conformitate cu art. 73 alin. (1) lit. (b) Legea
nr. 24 /2017
Tipul de
instrument
financiar

Data expirării
(data
scadentă)

ix

Perioada de
conversie/
exercitare x

Decontare fizică
sau în numerar xi

Numărul
drepturilor de
vot

% din drepturile
de vot

SUBTOTAL
B.2
Informații în legătură cu persoana subiect al obligației de notificare (vă rugăm să marcați/bifați căsuța

8.

corespunzătoare)
[]

Persoana subiect al obligației de notificare nu este controlată de către nicio persoana fizică sau entitate

legală și nu controlează nicio entitate(entități) care are (au) în mod direct sau indirect o expunere în
emitentul acțiunilor suport.

xii

[ ] Lanțul complet al persoanelor controlate prin intermediul cărora se dețin efectiv drepturi de vot și/sau
instrumente financiare, începând cu persoana fizică sau entitatea legală de ultim nivel care le controlează xiii:
Numele/Denumire xiv

% din drepturile de vot
dacă acesta este egal sau
mai mare decât pragul
care trebuie notificat

% din drepturile de vot
prin intermediul
instrumentelor financiare
dacă acesta este egal sau
mai mare decât pragul
care trebuie notificat

Totalul celor două dacă
acesta este egal sau mai
mare decât pragul care
trebuie notificat

177

9. În cazul votului prin reprezentant: : [numele/denumirea mandatarului] va înceta să dețină [% și numărul]
drepturi de vot începând cu [data]. N/A

10.

Informații suplimentare xv:

Întocmit la Bucuresti, 21,09,2018

Anexa nr. 18
Formular standard pentru notificarea detinerilor majore
Notificarea deținerilor majore (de transmis către emitentul relevant și către autoritatea competentă)
CEMACON SA

1. Identitatea emitentului sau a emitentului acțiunilor suport existente, la care sunt anexate drepturi de vot i
2. Motivele notificării (vă rugăm marcați căsuța sau căsuțele corespunzătoare:
[]

O achiziție sau cedare a drepturilor de vot

[]

O achiziție sau cedare a instrumentelor financiare

[]

Un eveniment prin care se modifică repartizarea drepturilor de vot

[x ]
3.

Altele (vă rugăm specificați) ii VANZARE 28245919 ACTIUNI
Detalii ale persoanei subiect al obligației de notificareiii :
Orașul și țara sediului social(dacă este cazul)
Bucuresti, Green Court, str. Gara Herăstrau nr. 4, et. 3, sector 2

Numele/Denumirea:
CIT RESOURCES SA

4. Numele/denumirea completă al acționarului/acționarilor (dacă este diferit/sut diferiți de punctul 3) iv

5.

Data scăderii sub, a atingerii sau depășirii pragului (procentului de vot) v: 19.09.2018

6.

Totalul pozițiilor persoanelor subiect al obligației de notificare:

% din drepturile
de vot anexate
acțiunilor
(totalul din
7.A)

% din drepturile de
vot prin intermediul
instrumentelor
financiare
(totalul din 7.B.1 +
7.B.2)

Totalul celor două
exprimat
procentual %
(7.A
+ 7.B)

Numărul total de
drepturi de vot
ale emitentuluivi

Situația rezultată,
la data la care s-a
scăzut sub, s-a
depășit sau atins
pragul

175

Poziția la data
notificării
anterioare(dacă
este cazul)
7. Informații de notificat cu privire la situația rezultată, la data la care s-a depășit, s-a scăzut sub sau s-a atins
pragul viiA:

Drepturile de vot anexate acțiunilor

Clasa/tipul de
acțiuni
Codul ISIN după
caz

Numărul drepturilor de vot viii
Direct
Art. 69 alin. (1) –
(3) din Legea nr.
24 /2017)
28.245.919

Indirect
Art. 70 din Legea
nr. 24/2017)

% din drepturile de vot
Direct
Art. 69 alin. (1) –(3)
din Legea nr. 24
/2017)
5.9%

Indirect
Art. 70 din Legea
nr. 24/2017)

SUBTOTAL A

B 1:

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

Tipul de instrument
financiar

Data
expirării ix
(data
scadentă)

Perioada de conversie/
exercitare x

Numărul drepturilor de
vot care pot fi
achiziționate dacă
instrumentul este
exercitat/convertit

% din drepturile
de vot

SUBTOTAL B.1

176

B 2: Instrumente financiare cu un efect economic similar în conformitate cu art. 73 alin. (1) lit. (b) Legea
nr. 24 /2017
Tipul de
instrument
financiar

Data expirării
(data
scadentă)

ix

Perioada de
conversie/
exercitare x

Decontare fizică
sau în numerar xi

Numărul
drepturilor de
vot

% din drepturile
de vot

SUBTOTAL
B.2
Informații în legătură cu persoana subiect al obligației de notificare (vă rugăm să marcați/bifați căsuța

8.

corespunzătoare)
[]

Persoana subiect al obligației de notificare nu este controlată de către nicio persoana fizică sau entitate

legală și nu controlează nicio entitate(entități) care are (au) în mod direct sau indirect o expunere în
emitentul acțiunilor suport.

xii

[ ] Lanțul complet al persoanelor controlate prin intermediul cărora se dețin efectiv drepturi de vot și/sau
instrumente financiare, începând cu persoana fizică sau entitatea legală de ultim nivel care le controlează xiii:
Numele/Denumire xiv

% din drepturile de vot
dacă acesta este egal sau
mai mare decât pragul
care trebuie notificat

% din drepturile de vot
prin intermediul
instrumentelor financiare
dacă acesta este egal sau
mai mare decât pragul
care trebuie notificat

Totalul celor două dacă
acesta este egal sau mai
mare decât pragul care
trebuie notificat

177

9. În cazul votului prin reprezentant: : [numele/denumirea mandatarului] va înceta să dețină [% și numărul]
drepturi de vot începând cu [data]. N/A

10.

Informații suplimentare xv:

Întocmit la Bucuresti, 21,09,2018

Anexa nr. 18
Formular standard pentru notificarea detinerilor majore
Notificarea deținerilor majore (de transmis către emitentul relevant și către autoritatea competentă)
CEMACON SA

1. Identitatea emitentului sau a emitentului acțiunilor suport existente, la care sunt anexate drepturi de vot i
2. Motivele notificării (vă rugăm marcați căsuța sau căsuțele corespunzătoare:
[]

O achiziție sau cedare a drepturilor de vot

[]

O achiziție sau cedare a instrumentelor financiare

[]

Un eveniment prin care se modifică repartizarea drepturilor de vot

[x ]
3.

Altele (vă rugăm specificați) ii VANZARE 7235600 ACTIUNI
Detalii ale persoanei subiect al obligației de notificareiii :

Numele/Denumirea:
Consultanta Andrei & Andrei SRL

Orașul și țara sediului social(dacă este cazul)
Bucuresti, Green Court, str. Gara Herăstrau nr. 4, et. 3, sector 2

4. Numele/denumirea completă al acționarului/acționarilor (dacă este diferit/sut diferiți de punctul 3) iv

5.

Data scăderii sub, a atingerii sau depășirii pragului (procentului de vot) v: 19.09.2018

6.

Totalul pozițiilor persoanelor subiect al obligației de notificare:

% din drepturile
de vot anexate
acțiunilor
(totalul din
7.A)

% din drepturile de
vot prin intermediul
instrumentelor
financiare
(totalul din 7.B.1 +
7.B.2)

Totalul celor două
exprimat
procentual %
(7.A
+ 7.B)

Numărul total de
drepturi de vot
ale emitentuluivi

Situația rezultată,
la data la care s-a
scăzut sub, s-a
depășit sau atins
pragul

175

Poziția la data
notificării
anterioare(dacă
este cazul)
7. Informații de notificat cu privire la situația rezultată, la data la care s-a depășit, s-a scăzut sub sau s-a atins
pragul viiA:

Drepturile de vot anexate acțiunilor

Clasa/tipul de
acțiuni
Codul ISIN după
caz

Numărul drepturilor de vot viii
Direct
Art. 69 alin. (1) –
(3) din Legea nr.
24 /2017)
7.235.600

Indirect
Art. 70 din Legea
nr. 24/2017)

% din drepturile de vot
Direct
Art. 69 alin. (1) –(3)
din Legea nr. 24
/2017)
2%

Indirect
Art. 70 din Legea
nr. 24/2017)

SUBTOTAL A

B 1:

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

Tipul de instrument
financiar

Data
expirării ix
(data
scadentă)

Perioada de conversie/
exercitare x

Numărul drepturilor de
vot care pot fi
achiziționate dacă
instrumentul este
exercitat/convertit

% din drepturile
de vot

SUBTOTAL B.1

176

B 2: Instrumente financiare cu un efect economic similar în conformitate cu art. 73 alin. (1) lit. (b) Legea
nr. 24 /2017
Tipul de
instrument
financiar

Data expirării
(data
scadentă)

ix

Perioada de
conversie/
exercitare x

Decontare fizică
sau în numerar xi

Numărul
drepturilor de
vot

% din drepturile
de vot

SUBTOTAL
B.2
Informații în legătură cu persoana subiect al obligației de notificare (vă rugăm să marcați/bifați căsuța

8.

corespunzătoare)
[]

Persoana subiect al obligației de notificare nu este controlată de către nicio persoana fizică sau entitate

legală și nu controlează nicio entitate(entități) care are (au) în mod direct sau indirect o expunere în
emitentul acțiunilor suport.

xii

[ ] Lanțul complet al persoanelor controlate prin intermediul cărora se dețin efectiv drepturi de vot și/sau
instrumente financiare, începând cu persoana fizică sau entitatea legală de ultim nivel care le controlează xiii:
Numele/Denumire xiv

% din drepturile de vot
dacă acesta este egal sau
mai mare decât pragul
care trebuie notificat

% din drepturile de vot
prin intermediul
instrumentelor financiare
dacă acesta este egal sau
mai mare decât pragul
care trebuie notificat

Totalul celor două dacă
acesta este egal sau mai
mare decât pragul care
trebuie notificat

177

9. În cazul votului prin reprezentant: : [numele/denumirea mandatarului] va înceta să dețină [% și numărul]
drepturi de vot începând cu [data]. N/A

10.

Informații suplimentare xv:

Întocmit la Bucuresti, 21,09,2018

