
   
 
 

 

 

 

 

RAPORT CURENT          

22 decembrie 2020 
 
 

Către:   
  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 
  SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE 

Fax: 021-659.60.51 
 
BURSA DE VALORI BUCUREŞTI S.A. – Piaţa Reglementată 
Fax: 021-256.92.76 
 
 

RAPORT CURENT 
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii şi operaţiunile 
cu valori mobiliare şi Legii nr. 24/2017 privind privind emitenții de 
instrumente financiare și operațiuni de piață 
 

 
Data raportului: 22.12.2020 
Denumirea entităţii emitente: S.C. PROMATERIS S.A.  
Sediul social: Buftea, Sos.Bucuresti-Tirgoviste, nr. 1, jud.Ilfov, România 
Numărul de telefon/fax: 021- 252.35.78/021- 252.36.17 
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 108 
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J23/835/2018 
Capital social subscris şi vărsat: 17.072.385 lei  
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: 
Bursa de Valori Bucureşti S.A. – Categoria STANDARD (simbol de piaţă PPL) 
 
Eveniment de raportat: informare privind subscrierea pentru majorarea 
capitalului social al PROMATERIS S.A., aprobata prin AGEA din data de 
06.08.2020 
 

  Prin prezenta, va informam ca in data de 22.12.2020, Consiliul de Administratie al 

PROMATERIS S.A. a luat act de Notificarea emisa de IFB Finwest S.A. Arad privind subscrierea 
in cadrul majorarii de capital social hotarata prin AGEA PROMATERIS S.A. din data de 

06.08.2020 si aprobata prin Decizia ASF nr.1311/06.11.2020. 

  Astfel, in Etapa I, derulata in perioada 11.11.-11.12.2020, s-au subscris 361.535 
actiuni, la pretul de subscriere de 1 leu/actiune, in valoare de 361.535 lei. 

  in Etapa a II-a a majorarii de capital s-au subscris 12.972.621 actiuni la pretul de 

1,01 lei/actiune, prin compensarea de creante in valoare de 13.102.347,21 lei. detinute de 
actionarii Pogonaru Florin-Ion, Georgescu Tudor-Alexandru, Nord S.A., Victoria Art & Business 

Center S.R.L., ECDL Romania S.A. 

  In total, in cadrul majorarii de capital au fost subscrise 13.334.156 actiuni, 

reprezentand 99,51% din numarul total de actiuni oferite spre subscriere. 
 



   
 
 

 

 

 

 

 

  De asemenea, Consiliul de Administratie informeaza actionarii care au subscris in 

cadrul majorarii de capital ca li se vor inregistra actiunile in cont la Depozitarul Central, 
respectiv vor beneficia de toate drepturile si obligatiile ce decurg din acestea, dupa finalizarea 

tuturor operatiunilor necesare pentru inregistrarea majorarii de capital la Oficiul Registrului 

Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara si Depozitarul Central. 

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat. 

 

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon: 021-252.35.78 sau e-mail: 

shares@promateris.com 

 

 

              Director General,  

Tudor Alexandru GEORGESCU 


