Catre
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.
Evenimente importante 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 reorganizare 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 legatura stransa cu acestea
CEMACON S.A. (emitentul) aduce la cunostinta investitorilor ca la data de 24.09.2018, a primit informarea
referitoare la tranzactiile cu actiunile emitentului efectuate de catre persoanele cu responsabilitati de
conducere si/sau de catre persoanele care au o legatura stransa cu acestea in data de 18.09.2018.
Tranzactiile au fost notificate emitentului de catre persoanele cu responsabilitati de conducere si/sau de
catre persoanele care au o legatura stransa cu acestea in conformitate cu prevederile legislatiei pietei de
capital si sunt anexate la prezentul document.

Liviu-Ionel Stoleru
Presedinte al Consiliului de Administratie
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Notificarea și publicarea tranzacțiilor efectuate de către persoanele cu responsabilități de conducere și de către persoanele care au o legătură strânsă cu acestea
Datele persoanei care exercită responsabilități
de conducere/ale persoanei care are o legătură
strânsă cu aceasta
Numele

CIONCA-ANGHELOF LACRAMIOARA ANDREEA

Poziție/funcție
asociata cu Rudolf Paul Vizental - actionar
in CIT RESOURCES si CONSULTANTA
ANDREI SI ANDREI si membru CA in
CEMACON SA

Detalii privind tranzacția (tranzacțiile)

Detalii aferente emitentului, participantului la piața certificatelor de
emisii, platformei de licitație, adjudecătorului sau entității de
supraveghere a licitațiilor

Motivul notificarii
Notificarea
inițială/Modificare

Denumirea

Initiala

CEMACON S.A.

Cod LEI

254900T01T4FKBLCWU07

Prețul (prețurile) și volumul (volumele)

Informații agregate

Descrierea instrumentului financiar, a tipului de
instrument Codul de identificare

Natura tranzacției

Prețul
(prețurile)

Volumul
(volumele)

Preț

Volumul
agregat

Data tranzacției

ROCEONACNOR0

VANZARE

0.2630

9,216,658

0.2630

9,216,658

09/18/20018

Locul tranzacției

Bursa de Valori
Bucuresti

XBSE

Notificarea și publicarea tranzacțiilor efectuate de către persoanele cu responsabilități de conducere și de către persoanele care au o legătură strânsă cu acestea
Datele persoanei care exercită responsabilități
de conducere/ale persoanei care are o legătură
strânsă cu aceasta
Numele

S. CONSULTANTA ANDREI & ANDREI S.R.L.

Poziție/funcție
Rudolf Paul Vizental - actionar in
Consultanta Andrei si Andrei si membru CA
in CEMACON SA

Detalii privind tranzacția (tranzacțiile)

Detalii aferente emitentului, participantului la piața certificatelor de
emisii, platformei de licitație, adjudecătorului sau entității de
supraveghere a licitațiilor

Motivul notificarii
Notificarea
inițială/Modificare

Denumirea

Initiala

CEMACON S.A.

Cod LEI

254900T01T4FKBLCWU07

Prețul (prețurile) și volumul (volumele)

Informații agregate

Descrierea instrumentului financiar, a tipului de
instrument Codul de identificare

Natura tranzacției

Prețul
(prețurile)

Volumul
(volumele)

Preț

Volumul
agregat

Data tranzacției

ROCEONACNOR0

VANZARE

0.2630

7,235,600

0.2630

7,235,600

09/18/20018

Locul tranzacției

Bursa de Valori
Bucuresti

XBSE

Notificarea și publicarea tranzacțiilor efectuate de către persoanele cu responsabilități de conducere și de către persoanele care au o legătură strânsă cu acestea
Datele persoanei care exercită responsabilități
de conducere/ale persoanei care are o legătură
strânsă cu aceasta
Numele

S. CIT RESOURCES S.A.

Poziție/funcție
Rudolf Paul Vizental - actionar in CIT
RESOURCES si membru CA in CEMACON SA

Detalii privind tranzacția (tranzacțiile)

Detalii aferente emitentului, participantului la piața certificatelor de
emisii, platformei de licitație, adjudecătorului sau entității de
supraveghere a licitațiilor

Motivul notificarii
Notificarea
inițială/Modificare
Initiala

Denumirea

CEMACON S.A.

Cod LEI

254900T01T4FKBLCWU07

Prețul (prețurile) și volumul (volumele)
Descrierea instrumentului financiar, a tipului de
instrument Codul de identificare
ROCEONACNOR0

Natura tranzacției

VANZARE

Prețul
(prețurile)

Volumul
(volumele)

0.2630

5,000,000

0.2630

23,245,919

Informații agregate
Preț

0.2630

Volumul
agregat
28,245,919

Data tranzacției

Locul tranzacției

09/18/20018

Bursa de Valori
Bucuresti

XBSE

09/18/20019

Bursa de Valori
Bucuresti

XBSE

