
Prospect UE pentru creştere aferent majorării capitalului social cu 
aport in numerar, 

al 
ASCENDIA S.A. 

Societate administra� în sistem unitar 

la preţul de ofertl de: 11,6159 lei I acţiune în prima Etapă 

Perioada de derulare a ofertei: ..2.�.12. 2o21 -..2b .ol, 2.o2.. '-

Aprobat de ASF prin decizia nr. &îbdin ..2.lr ./I. 2.al I 

Intermediar: 

s\lf'i\.l\�·c� 
o� c..;..r. � �· /..." � 1\� 

( >! /;:-' c::� �.... '...,\ G O L D R I N G � ,„ .�;i }) tr� $1 o !'1 '":>o-,... r !' ;::, " -
\?.1- •vo,..1î�P 

Decizie CNVM; 2734/08.08.2003 I Nr. Registru CNVM: PJROlSSJF/260045 I Atestat CNy�: 372/29.05. 
Reg. Corn: 126/440/1998 I CUI: R010679295 I Capital sodal: 400.000·1�� •• • 

Citiţi Prospectul de Oferta cu atenţie înainte de a subscrie! 

APROBAREA PROSPECTULUI NU ARE VALOARE DE GARANnE şi NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE 
APRECIERE A A.S.F. OJ PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI 
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OBIECT AL DEOZIEI DE APROBARE. DEOZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA PROSPECTULUI 

în PRIVINŢA EXIGENŢELOR LEGII şi ALE NORMELOR ADOPTATE în APLICAREA ACESTEIA. 



NOTĂ CĂTRE INVESTITORI 
Acest document, denumit în continuare „Prospectul", redactat cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 
nr. 1129/2017, completat de cele ale Regulamentelor delegate (UE) nr. 979/2019 şi 980/2019, contine Informaţii în legătură 
aJ oferta de acţiuni aferentă operaţlunli de majorare a capitalului social al ASCENDIA S.A. prin emiterea unul număr maxim 
de 361.111 acţiuni noi, fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acţiune, prin aport în numerar în baza exercitării 
drepturilor de preferin�, conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor sodetătll ASCENDIA S.A. 
(„Emltentul1 din data de 28.08.2021, publicată in Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 3988/28.09.2021. Această 
operaţlune presupune oferirea către deţi�toril drepturilor de prefertn� a posibilltlţii de a subscrie acţiunHe nou emise în 
cadrul majol"Aril capitalului social în condlţllle legii şi ale prevederilor prezentului prospect. Oferta este intermediată de SSIF 
Goldring S.A. (Jntermediarulj. 
Emisiunea de drepturi de preferin� se adresează acţionarilor emitentului înregistraţi la data de înregistrare stabilită de AGEA, 
respectiv 21 Septembrie 2021. Informaţiile conţinute în prezentul Prospect prezintă situaţia Emitentului la data 12.11.2021 
in Hmlta documentelor şi lnfonnaţiilor selectate şi puse la dispoziţie de dtre Emitent, cu excepţia situaţiilor în care se 
menţionează expres o altă dată. 
Emitentul şi Intermediarul nu au nicio responsabilitate aJ privire la actualizarea sau completarea Informaţiilor in cazul orldrel 
schlm�ri care poate a�rea în situaţia Emitent.ului cu excepţia modlftdrilor de natură a afecta decizia Investiţională pe 
parcursul �ril Ofertei prevăzute de lege, caz în care se aduc la runoştin� Investitorilor printr-un amendament la Prospect 
in conformitate aJ legislaţia aplicabilă. 
Infonnaţiile cuprinse în acest Prospect au fost fumizate de Emitent sau provin din surse publice, conform Indicaţiei din 
Prospect. Nldo alta persoanA fizică sau juridică, în afara Intermediarului şi a Emitentului nu a fost autorizată � fumizeze 
informaţii sau documente referitoare la Oferta desai� in prezentul Prospect şi nicio altă persoan:i fizică sau juridică nu a fost 
autorizată � fumizeze Informaţii sau dOOJrnente referitoare la Oferta, altele decât cele cuprinse în acest Prospect şi în 
documentele incorporate prin referln� în acesta. Orice Informaţii sau documente fumizate în afară Prospectului sau a 
documentelor astfel inmrporate nu trebuie luate în considerare di ftlnd autorizate de către Intermediar sau de Emitent 
Informaţiile din acest Prospect au un caracter exdusiv lnfonnativ şi nu vor ft Interpretate ca fiind opinie legală, financiară sau 
flscală. Nimic din conţinutul acestui Prospect nu va fi interpretat ca o recomandare de a Investi sau o opinie a Intermediarului 
asupra situaţiei Emitentului sau ca o mnsillere de natură juridică, flscală, financiară sau consultan� profesional:S de afaceri. 
fn luarea deciziei de a subscrie Acţiunile Oferite, se recomandă ca Investitorii � se bazeze pe propria analii! asupra termenilor 
Ofertei, induslv a avantajelor şi a riscurilor Implicate. Aecare subsailtor al Acţiunilor Oferite trebuie � respecte toate legile şi 
reglementlirile în vigoare, Intermediarul sau Emitentul neavând nicio responsabilitate in legătură cu această. 
Fiecare investitor va trebli să îşi conslJte consultanţii juridici, financiari, fiscali sau alţi consilieri în legAtură cu aspectele 
juridice, de impozitare, de afaceri, financiare sau in legAtură cu aspectele implicate de subscrierea, cumpărarea, păstrarea sau 
transferarea Acţiunilor Oferite. Intermediarul şi Emitentul nu îşi aswra nicio responsabilitate cu privire la aceste aspecte. 
Intermediarul acţionează exdusiv pentru Emitent în legătură ru Oferta şi nu va ft responsabil legal sau contractual fa� de alte 
persoane. 
Prezentul Prospect nu constituie o ofertă sau o invitaţie făcută de către Emitent sau de către Intermediar, sau in numele 
Emltentult.i sau a Intermediarului, de a subsoie Acţiunile Oferite in jurisdicţiile unde o astfel de ofertJ sau Invitaţie este ilegală, 
nu este autorizată, este restricţionată în orire mod sau necesită o autorizare, aprobare sau notificare pentru ca potenţiali 
Cu excepţia României, Emitentul sau Intermediarul nu a luat nicio misură care să permită derularea acestei Oferte în nicio 
ţară a UE sau SEE şi într-o ţară te� UE sau SEE, nici în Statele Unite ale Americii, Australia, canada sau Japonia sau către 
persoane rezidente sau localizate în aceste �ri. 
Persoanele care decid să subscrie Acţiuni Oferite în cadrul prezentei Oferte sunt obligate � cunoască restricţiile şi limitările 
Ofertei şi să se conformeze acestora. /o?� 
Emitentul şi Intermediarul nu vor avea nicio răspundere pentru neexecutarea subscrierii� �ri�ite Îf\.��itate cu acest 
Prospect în caz de fo� majoră (orice eveniment extern, Imprevizibil, absolut invincibil $i ihevitabil, ihd�v fără limitare, 
calamităţi naturale, războaie, rebeliuni, tulburări civile, incendii, greve sau alte evenihiente care por llnîita funcţionarea 
lnstituttllor pieţei de capital). �!.- r IJ,. f' 
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Acest prospect a fost aprobat de cAtre ASF prin Decizia nr. f ltJ>(, I��. (I lol.I 
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DEFINIŢII 
A 

• ·I 
In cadrul acestui Prospect, cu excepţia cazului in care se prevede oontrariul în moci explicit, urmato�

.
i termeni saişi cu 

iniţiale majuSaJle vor avea urmatoarele semnificaţii, aplicabile atât formelor de singular cât şi celor d�ural: 

,,Actul Constitutiv" Actul Constitutiv al Emitentului, în vigoare ta data prezentului Prospect, care sta la baza 
infilnţ:Jrii şi funcţionarii sodetaţil ASCENDIA S.A. 

,.Acţiuni•/ ,.Ac:ţlunlle 
Totalitatea acţiunilor emise de cltre Societate la data aprob!ril prezentului Prospect. 

Societlţll• 

,.Ac:ţiunUe NoJ• t Cele 361.111 acţiunl nou emise de cltre Emitent ca urmare a majorant de capital social, 
conform Hot!rârfi AGEA nr. 14 din data de 28.08.2021 şi oferite tuturor deţinltorilor de 

,.AcţiunHe Ofertte• drepturi de preferinţ:J. 

•Acţion•rt• persoanele fizice sau juridice care sunt înregistrate in Registrul Acţionarflor la Data de 
Inregistrare 21 Septembrie 2021. 

.Admlnlstnltor Unic" Administratorul Unic al ASCENDIA S.A, societate administratli în sistem unitar, pobiVit cu 
prevederile actului constitutiv şi ale legislaţiei relevante. 

,.AGEA• Adunarea Generali Extraordinara a Aqionarilor Sodetaţii. 

,,ASF• Autoritatea de Supraveghere Financiara. 

• ava• Bursa de Valori Bucureşti S.A. în calitate de administrator şi operator al pieţei de capital • 

"CAEN• Oasificarea Activitlţilor în Economia Naţionala. 

.compania I ASCENDIA S.A., emitentul acţiunilor prezentate în acest Prospect, cu sediul în Bucureşti, Str. 
compania•/ Eufrosin Poteca nr. 40, Etl, Sector 2, Bucureşti, Remania, telefon/ fax 021/312.42.26, adresa 

„Emitentul• I de email office@aşcendia.ro website: www.ascendja.ro. cod unic de Identificare fiscala 
.Sodetatea• I 21�82859, numlr de ordine în Regfstrul Comerţului H0/6604/2007. Contact relaţia cu 
,.ASCENDIA I investitorii: Dl. COSMIN MĂLUREANU în calitate de Administrator Unic şi Director General, 

ASCENDIA• telefon +40371089200. 

.cont Colector" sau Conturile destinate colectarii sumelor corespunzltoare subscrierilor în cadrul Ofertei, astfel 
"Contul de Oferta• cum sunt acestea identificate în prezentul Prospect. 

„Data de Data calendaristicl stabilitA prin Hotarârea AGEA nr. 14/ 28.08.2021 ca fifnd data care serveşte 

inreglstn11·•• la identificarea acţionarilor asupra clrora se rasfrâng efectele hotlirârii AGEA, potrivit cu 
Registrul Acţionarilor eliberat de Depozitarul Central, respectiv, 21 Septembrie 2021. 

Depozitarul Central S.A., cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Carol I nr. 34 - 36, etajele 3, 8 şi 

.Depozitarul Central• 9, sector 2, reprezinta instituţia care asigura servicii de depozitare, registru, compensare şi 
decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare, precum şi alte operaţiuni in legătura cu 
acestea astfel cum sunt definite în Legea Pieţei de Capital. 

Etapa I a majorirtl Perioada de 31 de zile calendaristice în care deţinătorii de drepturi de preferinţă pot subscrie 
de capital I Perioada în cadrul ofertei publice (Ofertei) obiect al Prospectului, în baza exerdtaril dreptului de 

de Oferti preferinţă. 
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/ \ 
Etapa in care acţiunile ramase nesubscrise in cadrul Etapei I a majorfrli �t ofertate unui 

Etapa a II-a a numAr maxim de 149 de investitori de retail, precum şi Investitorilor call(k;aţi, in 
majorirll de capital conformitate cu hotArârea ASCENDIA S.A nr. 14/28.08.2021. Etapa� I;' nu face obiectul 

prezentului Prospect. 

•formular d• 
retragere a Formularul care trebuie oompletat şi semnat de dtre subscrtitori in vederea revodril 

acceptului de subsaierilor fcicute in cadrul Ofertei, in condiţiile prezentului Prospect. 
subsaiere a 

acţiunilor oferite• 

•formular de Formularul care trebuie completat şi semnat de către investitori in vederea subsaierli in 
sub.ai ere• cadrul Ofertei. 

SSIF Goldring S.A., autorizata pentru activltAţi specifice pieţei de capital cu sediul in Târgul 
.SSIF Goldrlng S.A.• 

Mureş, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, 540014, jud. Mureş, inregistratA la Registrul 
Comerţului cu nr. J26/440/1998, a>d unic de înregistrare R010679295, e-mail 
gQli;lriag@gQli;lring.f.Q. 

„Intermediar- I .,5ocietAţi de servicii de investiţii financiare autorizate de A.S.F., instituţii de credit autorizate 
„P•rtldpant la de B.N.R., in conformitate cu legisla�e bancarA aplicabill!i, precum şi entitAţi de natura 

sistemul acestora autorizate în state membre sau nemembre sA presteze servicii şi activltAţi de 
Depozitarului Jnvestitlln, conform art 2 pct. 19 din Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente 

Centr.I• financiare şi operaţiuni de piaţ!, republlcatli. 
.Intennedlarul SSIF Goldring S.A. 

Ofertei" 

•investitori" DeţinAtcrii de drepturi de preferinţ! la momentul începerii perioadei de subscriere. 

•orepturl de 
Un numl!ir total de 1.444.444 de drepturi de preferinţa alocate acţionarilor înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor la Data de Înregistrare aferentă majorArii capitalului social stabilita prin 

preferlnţi" Hotlirârea AGEA din data de 28.08.2021, respectiv 21 Septembrie 2021. 

.Legea nr. 24/2011• 
Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de pia�, 
republicata. 

„Legea Sodet:iţllor9 Legea nr. 31/1990 privind sodetAţile, republicata, cu modificările şi completArile ulterioare. 

.Leu" sau „Lei" AU Moneda oficial!§ a României . 
• RON" 

Oferta aferenta operaţiunii de majorare a capitalului social cu aport în numerar cu acordarea 
•otert.a" dreptului de preferinţ! conform HotArâril N:JEA nr. 14 din data de 28.08.2021 constând într-

un număr de cel mult 361.111 acţiuni nou emise şi oferite investitorilor. 

.Perioada de Oferta• Perioada de derulare a Ofertei, de 31 zile calendaristice, in care deţinătorii de drepturi de 
/.,Perioada de preferinţ! pot subscrie Acţiunile Oferite in baza exercitArii drepturilor de preferinţ! conform 

Subsalere" prezentului Prospect. 
Seqiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare şi registru a Depozitarului Central 

„Secţiunea I" în care sunt evidenţiate conturile deţin�torilor de Drepturi de Preferinţ! care nu au cont 
deschis la un Intermediar/Participant. 
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( ·� 
Secţiunea din cadrul sistemului de mmpensare-decontare şi registru a Depo;trului central 

,.5ecţiunea D'" în care sunt evidenţiate conturile Individuale şi globale ale detin�torilor de - pturl de 
Preferinţ! care au cont deschis la un Intermediar/Participant. 
Secţiunea din cadrul sistemului de mmpensare-decontare şi registru a Depozitarului Central 

,,Sec:ţ:lunea ID'" în care sunt evidenţiate mnturlle individuale în care instrumentele financiare sunt înregistrate 
direct in numele şi pe seama PartidpantJlor ca şi proprietari ai respectivelor instrumente 
financiare. 

„Prospectul'" 
Prezentul Prospect de ofe� aferent majon1rii capitalului social al ASCENDIA S.A. aprobat de 
dtre ASF în vederea derul�ril Ofertei. 

.Reglstrul Baza de date cuprinzând registrele şi înregistrarea comercianţilor şi a altor entit:lţi prevhute 
Comerţului'" de lege. 

„Regulamentul nr. Regulamentul I-Sf nr. 5/2018 privind emltentJi de instrumente financiare şi operaţiuni de 
5/2018'" piaţă, cu moclifidrlle şi complet:lrile ulterioare. 

„Regulamentul (UE) Regulamentul (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte 
2017/1129'" publice de valori mobiliare, cu modifidrile şi complet:lrile ulterioare. 

Regulamentul (UE) 2021/337 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce 
„Regulamentul (UE) 

priveşte prospectul UE pentru redresare şi aju�rile specifice pentru intermediarii financiari şi 
a Directivei 2004/109/CE in ceea ce priveşte utilizarea formatului de raportare electronic unic 

2021/337'" pentru rapoartele financiare anuale, in scopul sustinetii redr�ril în urma crizei provocate de 
COVID-19 

„Regulamentul Regulamentul delegat (UE) 2019/979 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 in 
delegat (UE) ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la rezumatul prospectului, 
2019/979'" publicarea şi dasificarea prospectelor etc, cu modifidlrile şi mmplet:lrlle ulterioare. 

„Regulamentul Regulamentul delegat (UE) 2019/980 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în 
delegat (UE) ceea ce priveşte formabi, conţinutul, verificarea şi aprobarea prospecbiui, cu modfidlrile şi 
2019/980'" completlirile ulterioare. 

Orice zi in care atât piaţa româneasdl interbancara cat şi sistemele de tranzacţionare ale 
..ZI Lucitoare• Bursei de Valori Bucureşti şi sistemele de mmpensare·decontare ale Depozitarului Central 

sunt deschise pentru desflişurarea activit:ltJi. 
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REZUMATUL PROSPECTULUI 

1. INTRODUCERE 
1.1 Denumirea valorilor moblllare şi numlrul Internaţional de Identificare a valorilor moblllare (.,ISIN"). 
Acţiuni nominative, ordinare, Indivizibile, dematerializate, de valoare egalA, ru o valoare nomlnalA de O,l lel/acţiune, emise 
în cadrul majorArii de capital social at ASCENDIA S.A., în conformitate ru Hotlrârea AGEA din data de 28.08.2021. 
Cod ISIN: ROASOACNOR9 
1.2 Identitatea şi datele de contact ale emltentulul, lnduslv Identificatorul entltlţil juridice (.LEI"). 
Emitentul este ASCENDIA S.A., societate ru sediul social în Burureşti, Str. Eufrosln Potecii Nr.40, Etl, Sector 2, înmatrirulatl 
la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/6604/2007, cod unic de identificare fiscali§ RO 21482859, telefon 021/312.42.26, 
adresa de e-mail office@ascendia.ro, website www.aşcendia.ro. Contact rela�a cu investitorii: Dl. Cosmin MAlureanu în 
calitate de Administrator Unic şi Director General, telefon +40371089200. Cod LB: 315700DUTIW8APMVF93 
1.3 Identitatea şi datele de contact ale autoritlţil competente care a aprobat prospecţul 
Prospectul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), ru sediul în SplalUI Independ:l'· .-i nr.15, sector 
5, cod poştal 050092, Bucureşti, România. 

' { "" 
1,.ţ ��ata a problrll Prospectului UE pentru crettere: -2 Lr. Ila 2a.2 prin Deci�· ASF nr �g<t.11.lott . -�) 
1.5 Avertismente \. 4o/ Emitentul atrage atenţia ru privire la urrnAtoarele elemente: 

a) Acest rezumat trebuie sa fie citit ca introducere la Prospect, nu este exhaustiv şi a fost elaborat numai in baza 
informaţlllor detaliate în ruprinsul Prospectului şi trebuie coroborat cu acesta. Orice decizie de a subscrie în Acţiunile 
Oferite trebuie sa se bazeze pe o examinare a întregului Prospect, Investitorii nu trebuie sa se limiteze doar la citirea 
acestui Rezumat. 
b) Calitatea de a�nar presupune, prin definiţie, participarea la beneficiile şi pierderile societăţii emitente proporţional 
cu deţinerea din capitalul social. Prin urmare, date fiind caracteristicile acţiunilor ca valori mobiliare, o investiţie în acţiuni 
- indiferent de emitent- implică riscul pierderii întregului capital investit în situa�a falimentului sau insolvenţei societl�i, 
respectiv a unel pArţi din acesta în condiţiile unei evoluţii negative a acţiunilor pe plata de capital din cauze interne sau 
externe Emitentului. 
c) În cazul în care se intentează o acţiune în fata unui tribunal privind informaţia cuprinsa în Prospect, se poate ca 
Investitorul reclamant, în conformitate cu legisla�a internă, sa suporte cheltuielile de traducere a Prospectului înaintea 
începerii procedurii judiciare. 
d) Persoanele responsabile nu rAspund civil exdusiv pe baza rezumatului, indusiv a unei traduceri a acestuia, cu exce�a 
cazului în care rezumatul este inşelAtor, inexact sau în neconcordanţA cu pArţile relevante ale Prospectului, sau dacă nu 
oferi§ investitorilor, în raport cu celelalte pl!irţi ale Prospectului, inforrna�ile esenţiale pentru a lua o decizie investiţionali§ 
fundamentatl aJ privire la aceste valori mobiltare. 

2. INFORMAŢII ESENŢIALE PRIVIND EMITENTUL 
2.1 Cine este emitentul valorilor mobiliare: ASCENDIA S.A. 
2.1.1 lnform•ţll despre emitent 
(a) form• sa juridică, legislaţia în temeiul căreia işi desfăşoari activitatea şJ ţara de înregistrare: Emitentul 
este o societate pe acţiuni infiintatl în mod corespunzAtor şi funcţionând în mod viabil în conformitate cu legile din România, 
având sediul social în Bucureşti, Str. Eufrosin Potecă Nr.40, Etl, Sector 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului 
sub nr. H0/6604/2007, cod unic de identificare flscalA RO 21482859, telefon 021/312.42.26 
(b) actlvltlţile sale prlndpale: ASCENDIA S.A. este o societate a cărei activitate de bază o reprezintă dezvoltarea de 
software şi conţinut digital pentru industria eleaming. Din punct de vedere al înregistrArii la Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului (ONRC), domeniul principal de activitate al companiei ASCENDIA S.A. n constituie „Activităţile de servicii în 
tehnologia informaţiei" - Cod CAEN 620, iar activitatea principală a companiei constă ln ,,Activitlţi de realizare a software· 
ulul la comandA (software orientat dient)" - CAEN 6201. 
(c) acţionarul sau acţionarii majoritari al acestuia: La data de 08 noiembrie 2021, Emitentul este controlat, în mod 
direct, de acţionarii Mălureanu Cosmin, care deţine un procent de 62,8671 % din totalul capitalului social şi al drepturilor de 
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vot ale Emitentului şi M!ilureanu Alex, care deţJne un procent de 22,2135% din totalul capitalµlu�ât drepturilor de 
vot ale Emitentului. f:: '<� 
(d) numele directorului executiv (sau al persoanei care ompi o funcţie echrvalenti): Mlilurea�u Cosmin 
îndeplineşte funcţja de Director General al sodetliţii emitente. ,, I 
2.2 Prindpalele Informaţii ftnandare referitoare la Emitent · • T j:} 
2.2.1. Prindpalele Informaţii flnandare ·9' 

IndlcatDri bilanţ (lei} 2019 2020 62020/2019 30.06.2020 30.06.2021 6.51/52 
ACTIVE IMOBILIZAlE 
ACTIVE ORCULANlE 
CHELTIJIEU ÎN AVANS 
lOTAL ACTIVE 
lOTAL DATORll 
CAPIT�LURI PRO..PRII 

5.530.006 --
2.247.726 

29.373 I 7,807,105 I 
3.976.090 
1.130.567 

6.200.762 
1.257.523 

5.967 
7.464.252___: 
4.796.696 

379.967 

12,13% 
-44,05% 
-79,69% 1 -4,�9% I 
20,64% 

-66,39% 1 

5.963.784 6.383.624 
1.304.825 1.595.753 

5.967, -----=5=.9:...::6..:....7..., 7.274.576.....J. 7.985.344 l 
4.192.393 5.258.580 

568.266 "f 563.750 

7,04% 
22,30% 

_Q,00% 
9,77°� 

--1?143% 

Irillcatort cont de profit şi 
pjetdefe {Jei) 

_Ofra de afaceri netl 
VENITIJRI DIN EXPLOATARE 
Aj�rr--de Vi!lloare privind 
lmobHlzArlle corporale şi 
necorporale 
Alte cheltuieli de exploatare 
Cheltuieli privind prestaţlile 
externe 
CHELTIJIEU DE EXPLOATARE 
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN 
EXPLOATARE 
VENITIJRI FINANCIARE 
CHEL TIJIEU FINANCIARE 
PROFITUL SAU PIERDEREA 
FINANOAR(Ă) 
VENITIJRI lOTALE 
CHELTIJIEU TOTALE 
PROFITUL SAU PIERDEREA 
NET(Ă) A EXERCIJlULUI 
FINANCIAR 

Fluxuri de trezorerie 
Denumirea elementului 

2019 2020 62020/2019 30.06.2020 30.06.2021 
-----

- =1..::.c58:..::3..:..:: .1=28::.-_-.:950.348 ' -39,97% 
3,572,857 . 2,661.260 I -25,51% 

350.521 __ _;846;..;..;;..;..2=7..;;;.8_, 1.302.922 : 1.776.900 : 
224.581 

914.190 
858.910 

3.916.827 
-343.970 

56.424 
168.315 

-111.891 
3.629.281 
4.085.142 

-471.108 

619.026 175,64% 312.984 307 .775 

702.346-1 
670.725 

3.510.739 
-849.479 
396.532 
287.467 
109.065 

3.057.792 
3.798.206 „ 

-751.186 

-23,17% 350.161 
-21,91% 329.125 

412.951 
366.257 

--10-,3 -71l-!lo o-i - -1. -8 -17-.9- 54-(--1-.6-6 -5.-5 -86-� 
-146,96% -515.032 111.314 
602,77% 96.224 
70,79% .----"-'13'-"9-'.9-'-88-"-

197,47% -43.764 
___J.. -15,75% 1.399.146 

-7,02% 1.957.942] 
-59,45% -562.301 

2019 2020 

__ 
2_23_.9 !L 
145.623 
78.294 

2.000.817 
1.811.209 

182.305 

30.06.2020 
Trezorerie neta din activttlţi de exploatare 
Trezorerie neta din actlvltaţl de lnvest�le 
Trezorerie neta din actlvltlţl de finanţare 

-2.165.084 
-347.966 t 

3.255.272 

-915.964 -718.961 
329.217 o 
-28.977 -80.925 

Creşterea neta a trezoreriei sl echivalentelor de trezorerie 
Trezorerie sl echivalente de trezorerie la începutul exerciţiului 
financiar 
Trezorerie sl echivalente de trezorerie la sfârşitul exerciţiului financiar 

742.222 
160.955 
903.177 

-615.724 -799.886 
903.177 903.177 
287.453 103.291 

-0,79% 

AS1/S2 
141,�3% 
36 38% 

-1,66% 

17,93% 
11,28% 
-8,38% 

121,61% 
132,70% 

4,03% 
278,90% 
�,00% 
·7,49% 

132,42% 

30.06.2021 
-638.801 

o 
693.782 
54.981 

287.453 
342.334 

2.2.2 O scurtă descriere a tuturor callfidrllor din raportul de audit referitoare fa Informaţiile financiare 
istorice 
Situaţiile financiare istorice aferente anului 2019 şi 2020 au fost auditate, opinia auditorului fiind mra rezerve. 
2.3 Riscurile-cheie specifice Emitentului 
Investiţia în acţiunile ASCENDIA S.A. Implică un nivel de risc a cărui evaluare presupune o analiză atentli a factorilor de risc 
şi a informaţiilor cu privire la Emitent cuprinse in prezentul Prospect. Prezenta secţiune descrie cele mal relevante riscuri 
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specifice activităţii emitentului. Enumerarea acestora nu este exhaustivâ şi este realizată, din perspectiva Emitentului, in 
ordinea importanţei du� probabilitatea materiallzârit riscului şi impactul negativ asupra activităţii şi performanţe( Societăţii. 
2.3.1 Riscuri sistemice cu impact asupra Emitentului 
Riscul aferent polltldlor naţionale din domeniul educaţiei - Prin CenbtJI Naţional de Evalua re şi Examinare, ministerul 
organizează licitaţii pentru furnizorii de manuale ti�rite şi manuale digitale. Condiţiile de participare şi de calificare sunt 
factori determinanţi pentru aceste licitatu. Acest demers poate fi oricând umbrit de lipsa de consecven�, precum şi de 
modul de derulare a procedurilor de licitaţie, existând posibilitatea inaedin�ri directe a producerii acestor manuale c:Atre 
editura de stat 
Riscul �I nesustenabile 1 salariilor Industriei - România este o ţarj în care industria IT&C este în mare 
expansiune. Acest lucru se datorează în special caHflc:Aril forţei de munc:A, dar şi salariilor comparabil mai mici pentru poziţii 
similare în alte pieţe dezvoltate. Aceste condiţii au favorizat atât dezvoltarea unor companii româneşti, cât şi, mai ales, un 
aflux al centrelor operaţionale ale unor mari companii din lume, ce au mutat serviciile specifice în România. Pe cale de 
consedn�, salariile din Industrie au �strat în ultimii ani un trend ascendent. Aşadar există un risc legat de personalul şi 
conducerea companiei reprezentat de posibilitatea plec:Arii angajaţilor de înaltă calificare c:Atre alte companii care oferă 
pachete salariale şi compensaţii peste nivelul actual oferit de c:Atre ASCENDIA. 
Riscuri economice generale - Activităţile Emitentului sunt sensibile la cidurile economice şi la condiţiile economice 
generale, Jndusiv cele de determinate de situaţii sanitare aparte, precum criza generata de Covid19. Crizele financiare 
internaţionale cât şi mediul economic instabil pot avea efecte negative semnificative asupra activităţii, rezultatelor 
operaţionale şi poziţiei financiare a Emitentului. Turbulenţele sado-politice pot, de asemenea, impacta activitatea companiei. 
2.3.2 Riscuri legate în mod direct de Emitent 
Riscul asociat cu persoanele cheie - Compania, activând într-o Industrie de nişă, într-o pia� în expansiune, desflişoara 
o activitate ce necesită cunoştinte şi specializare ridicate. Compania depinde de recrutarea şi păstrarea personalului din 
conducere şi a angajaţilor calificaţi. Rentabilitatea pe termen mediu şi lung a companiei depinde în mare mAsură de 
performanţa angajaţilor calificaţi, a personalului şi conducerii executive, deosebit de importanţi pentru dezvoltarea viitoare 
a ASCENDIA. Prin urmare, există posibilitatea ca în viitor compania să nu îşi poată �stra directorii executivi ori personalul 
cheie Implicat in activităţile companiei ori să nu poată atrage alţi membrit calificaţi în echipa de conducere, ceea ce ar afecta 
poziţia de piaţA precum şi dezvoltarea sa viitoare. 
Riscul cu dienţi semniftaitivl - Compania a fost penbtJ o perioada importanta (2007-2012), în mod aproape exdusiv, 
furnizor de servicii de tip outsourdng, având un dlent mare care pâna în 2012 asigura peste 90% din veniturile firmei. S-a 
renunţat la acest profil, însă, în funcţie de proiectele contractate, există riscul ca unul sau mai mulţi dienţi să atingă o 
pondere mare în activitatea firmei. În ultimii 4 ani s-a awt in vedere �strarea unul echilibru în această direcţie, iar compania 
nu a mai awt, începând din 2013, dienţi care singuri să del)Aşeasc:A 35% din veniturile anuale. O structură concentrată a 
dienţilor poate da naştere riscului asociat cu pierderea unuia dintre aceştia sau cu p1aţ1le efectuate c:Atre companie, putând 
determina pe cale de consedn� o sc:Adere a veniturilor şi profiturilor raportate de companie. 
Riscul aferent produselor ,1 servldilor - Cererea pentru produsele şi serviciile companiei şi preţul acestora depind de 
o varietate de factori asupra c:Arora ASCENDIA nu are control şi anume: evoluţii economice şi politice la nivel global şi 
regional; cererea şi oferta la nivel local şi internaţional; cererea consumatorilor din industrie; legile şi reglement:arile 
existente şi viitoare; reglementări ale Guvernului în domeniul învă�mântului şi a industriei IT&C; Impactul evenimentelor 
economice şi politice etc. Dezvoltarea unor produse sau linii de servicii se face ca urmare a analizei trendurilor pieţei, dar şi 
ca urmare a antici�rit unor potenţiale astfel de direcţii. Sd§derea cererii sau neatingerea unor cote suficiente, precum şi 
preţurile produselor şi serviciilor ASCENDIA pot afecta fluxul financiar al companiei şi pot avea efecte negative semnificative 
asupra activităţii, rezultatelor operaţionale şi poziţiei financiare a acesteia. 
Riscul dat de sezonalitate - Afacerile ASCENDIA sunt influenţate de câteva sisteme cu profil sezonier. Un astfel de sistem 
este cel al anului şcolar. Acesta Influenţează direct perioadele de încasare aferente liniilor de busines.s ce implică vânzarea 
de materiale educaţionale ditre mediul retail, dar şi c:Atre Ministerul Educaţiei. Un alt sistem in care poate fi identificat un 
aspect de sezonalitate este cel aferent bugetelor de training ale companiilor pentru care ASCENDIA produce materiale de 
tip eleaming. Astfel de dduri pot determina discrepante semnificative intre veniturile şi cheltuielile prognozate, provocând 
şi perioade în care trebuie menţinute costurile fixe aferente desfăşurării actvităţii, indiferent de nivelul veniturilor generate. 
Pentru eficientizarea şi minimizarea impactului negativ al acestor perioade, ASCENDIA foloseşte resursele disponibile in 
perioadele cu mal puţinA activitate pentru accelerarea dezvoltării propriilor produse. 
Riscul de credit - Acesta este riscul ca o te� persoana tizic:A sau jurididi să nu îşi indepllneasc:A obligaţiile conform unui 
instrument financiar sau conform unui contract de client, ducând astfel la o pierdere financiară. Compania este expusa 
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riscului de credit din activităţile sale de exploatare (in principal pentru creanţe comerciale exteme),şl din ac!J�ţile sale 
financiare. Pentru minimizarea riscului compania analizează şi monitorizează periodic dienţji prin site-uri specializate de 
anali� a bonl�ţii for şi implementează o politică stricta privind livrarea de bunuri şi servicii către dlenţii rău platnici. 
RJscul de lichiditate fi cash-flow • Compania îşi monitorizează riscul de a se confrunta cu o lipsa de fonduri pentru 
desmşurarea activitliţii. Compania pfanifidl şi monitorizează atent fluxurile de numerar pentru a preveni acest risc. 
Compania, la nevoie poate avea acces la finanţare din partea principalelor l>And partenere. Riscul de lichiditate este asociat 
deţinerii de active imoblNzate sau financiare şi de transformarea acestora în active lichide. Activele socie�ţii (edlipamente 
tehnologice) sunt folosite în activitatea rurentă (prestări de servicii sl dezvoltare de software). 
Riscul asociat cu realizarea prognozelor financiare - Există riSaJI de neîndeplinire al aa!Stora, ele fiind mrute pe o 
constructie ce are ca ba� implementarea cu succes a strategiei de creştere, care la rândul său este expusă mai multor 
ractori de risc, aşa cum se evidenţiază din acest document. 
RJscul asociat cu drepturile asupra unor mird înrqlstrate - În acest moment compania deţine următoarele mărci 
înregistrate: "ASCENDIA Design", „Coffee LMS", "EduTeca", „Dacobots.com", "Timlogo", "Livresq", "eloumeys". Pentru a 
reduce riscurile inregist:rarli unor mărci similare sau a pierde dreptul de mardi, aceste mărci sunt monitorizate periodic, 
pentru a putea depune opozabilitate atunci când este cazul. 

3. INFORMAŢII ESENŢIALE PRIVIND VALORILE MOBILIARE 

3,1 Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare 
Oferta, denominatli în lei, are ca obiect un număr total de 361.111 acţiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare 
egală, emise în formA dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare, emise de ASCENDIA S.A., în conformitate 
cu Hotlirârea AGEA din data de 28.08.2021. 
Acţiunile sunt exprimate în moneda naţlonală a României, RON. 
În cadrul majorirfi de capital, Societatea emite un număr de maxim 361.111 acţiunl noi conform HotArâril AGEA 
nr.14/28.08.2021 cu o valoare nominală de 0,1 lei şi o primă de emisiune. Majorarea capitalului se face în baza exercit!rii 
dreptului de preferinţj. 
Preţul la care deţinătorii de drepturi de preferinţj vor putea subscrie va fi de 11,6159 lei/acţiune, calculat ca preţul mediu 
ponderat de tranzacţ;onare pentru ultimele 30 de zile anterioare datei de depunere a prospectului de ofertă în versiunea 
finală agreat! cu ASF, în vederea apro�ril de către ASF, la care se apltcă o reducere de 25% conform formulei matematice: 
„Pre/Ul de emisiune=preJul medu de tranzacţionare in ultimele 30 zile • 0,75" 
Perioada de exercitare a drepturilor de preferinţj va fi de 31 de zile şi va începe începând in a cincea Zi Lucrătoare de la 
în.thelerea perioadei de tranzact1onare a drepturilor de preferlnţj, respectiv între .2,}.12. 2o.2 / şi 
...2.f> „o '� 2a '2 L . 
Pentru subscrierea unei act1uni noi sunt necesare 4 (patru) drepturi de preferinţă. 
Drepturile de preferinţă sunt tranzacţionabile pe piaţa AeRO � BVB pe o ��dă <te 10 Zile Lucrătoare, începând cu a 
cincea ZI lucrătoare de la data publicării Prospectului, intre o·.,.,� 2 · �.!. ( - :Io • ' 2 · k.2 / 
3.1.1 Drepturile •sodate acţiunilor 

Fiecare acţiune nou-emisă subscrisă şi plătit! de acţionari conferă acestora aceleaşi drepturi cu cele ale acţiunilor deja 
existente ale Emitentului: dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acţionarilor Sodetliţii, dreptul de a alege organele de 
conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului în condiţiile legii şi ale Actului Constitutiv, dreptul de preferinţă în 
cadrul unei majorări de capital social ulterioare, dreptul la informare, drepturi derivate din lichidarea Emitentului - respectiv 
dreptul de participare la excedent în cazul lichidării, precum şi orice alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv şi de 
prevederile legale în vigoare. 
3.1.2 Rangul relativ al Acţlunllorin structura capitalului emitentului În caz de Insolvenţă, lndusiv, acolo unde 
este cazul, Informaţii cu privire la nivelul de subordonare a acestora 
În caz de insolvenţă, prin natura lor, acţiunile - lndusiv acţiunile obiect al prezentei Oferte - conferă deţin3torilor un rang 
inferior de prioritate raportat la alţi creditori ai Emitentului. în caz de insolvenţă, aqionaril sunt îndreptăţiţi la sumele 
reziduale dupA lichidarea completă a activului în favoarea creditorilor Sodetliţii, proporţional cu cotele de participare la 
capitalul social. 
3.1.3 Politica privind dividendele sau disbibuirea acestora 
Societatea nu a distribuit dividende pe parcursul ultimilor 3 ani. Repartizarea rezultatului financiar aferent exerciţiilor 
financiare următoare se va face potrivit cu hotărârile Adunării Generale Ordinare Anuale. 
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3.2 Unde vor tranzacţiona Acţiunile 
Acţiunile emise de ASCENDIA S.A. l.J'1Tlea� sA fie tranzac:ţ;onate pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare admil)Jktrat de 
Bt.rsa de Valori Bucureşti la categoria AeRO Standard. 
3.3 Nu exlsti garanţii asociate valorilor mobiliare '/ 
3.4 Riscurile cheie specifice valorilor mobiliare 
Riscurile asodate cu o Investiţie dlrecti în acţiuni, ca de altfel şi randamentul aşteptat asociat acestei investiţii sunt, 
în principiu, superioare celor aferente depozitului bancar sau investiţiei în alte Instrumente financiare precum obllgaţiuni ele 
stat, participaţii la fonduri de Investiţii sau chiar obligaţiuni corporative. VolatiHtatea şi evoluţia puţin predlctlbll:i a Nc:hldltăţii 
şi preţului acţiunilor, allt\KI de risaJI pierderii Investiţiei în cazul falimentului Emitentului nu recoma� Investiţia în acţiuni 
acelor investitori cu un nivel sdzut de toleranţă taţi de risc. 
Riscul de preţ este specific acţiunilor listate şi derivA din evoluţiile negative ce pot Interveni în cotaţia acţiunlloremltentului, 
după admiterea acestora la tranzacţionare. Fluctuaţia pretuf ul poate fi indusli de o multitudine de factori legaţi de activitatea 
emitentului sau de volatilitatea generala a pieţei. De asemenea, în cazuri speciale prea.im evenimente deosebite sau situaţii 
litigioase, Autoritatea de Supraveghere FinanciarA poate decide suspendarea tranzacţionării acţiunilor, cu impact asupra 
posibilităţii Investitorilor de a vinde acţiunile în orice moment dorit şi asupra valorii de piaţi a ac::ţlunilor la reluarea 
tranzacţlonlril. 
Riscurile generate de plat.a de caplt.11 din Rominla, în ansamblul el. Volatilitatea şi lichiditatea sunt elemente care 
caracterlzeazl mecanismul pieţei de capital, conbrind un risc de naturA sistemici pentru toate Instrumentele financiare 
tranzacţionate. 
Riscul asociat rezultatelor comunicate. Accentul pus pe dezvoltarea afacerii şi pe Investiţii, în detrimentul obiectivului 
de a obţine profit, poate contura o perspectivA Incorectă cu privire la performanţa societăţii în rândul publicului Investitor. 
Acest risc planeazA asupra sodetătli în perioada de raportare, cu efecte asupra cotaţiilor bursiere. 

4. INFORMAŢII ESENŢIALE PRIVIND OFERTA PUBLICĂ DE VALORI MOBILIARE 
4.1 Termenii fi condiţiHe Ofertei, calendarul pentru a Investi în aceste Acţiuni 
Emisiunea şi Oferta au ca obiect un număr total de 361.111 acţiuni noi nominative, ordinare, dematerializate, fiecare având 
o valoare nominali de 0,1 lei/acţiune. Valoarea totali a Emisiunii este de 4.194.629 lei, in ipoteza în care toate acţiunile 
puse în vânzare se vor subscrie de elitre investitori în Perioada de Ofe� (Etapa I a operaţiunii). 
Cele 361.111 acţiuni oferite în cadrul Ofertei se vor putea subscrie în baza exercitării drepturilor de preferinţă alocate tuturor 
acţionarilor insaişl în Registrul Acţionarilor la data de înregistrare 21.09.2021, câte un drept de preferinţa pentru fiecare 
acţiune deţinută. 
Oferta se adresează (1) acţionarilor care sunt înregistraţi în registrul acţionarilor la data de înregistrare aferentă majoraril 
capitalului social (21.09.2021) şi care nu şl·au înstl"Ainat drepturile de preferinţa in perioada de tranzacţionare a acestora; 
(2) persoanelor care au dobândit drepturi de preferinţa, lnduslv prin wmplrare, în perioada de tranzacţionare a acestora. 
Pentru subscrierea, în cadrul dreptului de preferinţa, a unei acţiuni nou emisă este necesar un numlk de 4 drepturi de 
preferinţa. Prin urmare, un deţinător de drepturi de preferin� poate achiziţiona un număr maxim de acţiuni nou-emise 
calculat prin împărţirea numlrulul de drepturi de preferinţa deţinute de respectivul deţinător, la 4 (patru), numlrul 
drepturilor de preferinţă necesare pentru a subscrie o acţiune noua. Daci din calcule rezultă ci numllrul maxim de acţiuni 
care poate fi subsais în cadrul dreptului de preferinţă nu este un numlr natural, numlrul maxim de acţiuni care poate fi 
efectiv subsois va fi rotunjit în minus la numărul natural lmeciat Inferior. 
Drepturile de preferinţă vor fi tranzacţionate pe piaţa SMT ·AeRO a Bursei de Valori Bucureşti începând cu a cincea Zi 
Lucl"Atoare de la publicarea prezentului prospect, intre O'J.12. 2o 2-1 • 2c. I 2. 1o 2..1 . 
Perioada de ofe�, în care se vor putea subscrie acţiunile nou emise în baza exercitării drepturilor de preferinţă, de 31 zile 
calendaristice, se va derula începând cu a cincea ZI Lucratoare după închiderea _Rerioadel de tranzacţionare a drepturilor de 
preferin�, respectiv, de la data de.2tt. I 2. 2o 2.( la data de 2 (;.of. 2o 2. 2... intre oreJe 9:30 şi 17.30 ale fieclrei 
Zile Lucratoare, cu excepţia ultimei Zile Lucrătoare, care se încheie la ora 13:00. (Etapa I a majol"Arii de capital). Contur 
colector al Emitentului destinat fondurilor atrase prin subsoierea în cadrul Ofertei a Investitorilor cu drepturi de preferinţă 
deţinute în Secţiunea I a Depozitarului Central este deschis la Banca Transilvania, cod IBAN R089BTRL04501202D26189XX. 
Acţiunile ramase nesubscrise în cadrul Etapei I a majorării de capital social vor fi oferite spre vânzare în cadrul unui 

plasament privat unui numlr de cel mult 149 investitori de retail al�turi de un numlr nelimitat de investitori profesionali, în 
cadrul Etapei a ll·a de subsaiere, la un preţ de emisll.11e mai mare decât preţul de emisiune în cadrul etapei de exercitare 
a drepturilor ele preferinţă. Etapa a II·a a rnajorarii nu face obiectul prezentului Prospect. Etapa a II-a va începe în a 10·a 
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ZI Lu�toare de la încheierea Etapei I şi se va derula pe parcursul a 10 Zile Lucitoare, cu posibiltatea închiderii arjţicipate 
prin decizia Administratorului Unic. Caracteristicile şi termenii ofertAril acţiunilor obiect al Etapei a II-a a majol"Aril câr:Jitalulul 
social, Inclusiv preţU de emisiune sau modalitatea de determinare a acestuia vor fi stabilite prin hotărârea Administrjitorului 
Unic al Societăţii, ulterior încheierii Etapei I. / 
Acţiunile rămase nesubsaise du� oferirea acestora în cadrul unui plasament privat vor fi anulate prin decizia 
Administratorului Unic plin care se constată rezultatele efective ale majorării capitalului social şi prin care se aprobli 
modificarea actului constitutiv, urmând ca valoarea majorării capitalului social s! fie determinată prin raportare la acţiunile 
efectiv subsaise în cadrul etapelor menţionate mai sus. 
Dată fiind acordarea de drepturi de preferinţa tuturor acţionarilor în cadrul operaţiunii de majorare de capital social, prezenta 
Emisiune I Oferta nu conduce la diluarea dire� şi automată a deţinerilor acţionarilor, ru excepţia dilu!ril aferente rotunjirii 
la întregul inferior a num!rulul de acţiuni care poate fi subscris în baza exercitării drepturilor de preferinţa {în unna imp!rţlrii 
num!rului de drepturi de preferinţa deţinute la 4). În consednţ5, în ipoteza în care un acţionar subscrie in ofertă, nu se 
inreglstreazl diluarea semnificativii a deţinerilor sale. 
Îns!, în m!sura în care unH dintre acţionarii Emitentului nu vor subsaie acţiuni noi în cadrul Ofertei, in mod evident 
participaţia acestora va sddea, deţinerile acestora fiind „diluate". Cu titlu de exemplu, un acţionar w o deţinere de 1,00% 
în capitalul social al Emitentului anterior majorării de capital, va înregistrA o clluare a deţinerii pân! la 0,8% ulterior majorării 
de capital, respectiv, o diminuare de 20% a procentului deţinut in capitalul social anterior majorării, in ipotezele in care 
acţionarul nu subsaie in majorare, şi toate acţiunile puse in vânzare în majorarea de capital sunt subscrise. 
Cheltuielile aferente Ofertei şi care vor fi suportate în totalitate de dltre Societate, din alte fonduri decât cele atrase în 
Ofert!, sunt: oomisionul Intermediarului Ofertei, în conformitate w contractul intre �rţi; cota percepută de ASF calculată 
ca procent de 0,1% din valoarea sumelor efectiv subsaise în mod valid în ofertă; taxa ASF de eliberare a certificatului de 
valori mobiliare pentru drepturile de preferinţa în vederea tranzacţion6ril lor, dar şi pentru acţiunile nou-emise (cf. Anexa 3 
- 2.17 / Regulamentul ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii) - 1.000 lei; taxe Registrul Comerţului de înregistrare a 
majorării de capital social estimate la 2.000 lei; cheltuieli aferente derul6ril operaţiunll prin sistemul BVB şi al Depozitarului 
Central, estimate la 2.500 lei; alte cheltuieli Incidente operaţiunii - estimate la 1.000 lei. 
4.2 O scurt.I descriere • motivelor care •u st.at la bau prezentului Prospect 
Motivele Ofertei: asigurarea surselor necesare pentru implementarea planului de dezvoltare a activităţii, respectiv pentru 
dezvoltarea produselor software ale companiei prin adAugarea de noi module şi funcţionalităţi. 
Valoarea neti estim1ti 11 veniturilor obţinute: 4.194.629 lei. 
Utilizarea fondurilor: 

o dezvoltarea departamentului de marketing şi vânzliri al companiei -1.176.000 lei 
o asigurarea capitalului de luau necesar producerii şi livrării servidHor aferente proiectului Edullb, pânll la încasare • 

1.000.000 lei. La data reda�ril prezentului prospect compania nu cunoaşte dacii oferta pentru acest proiect a 
ronsorţiului din care face parte va fi declarată câştigatoare, prin urmare da� aceasta nu va fi câştigatoare fondurile 
previzionate pentru acest proiect vor fi redistribuite dltre celelalte direcţii identificate. 

o asigurarea unei �rţi din cofinanţarea necesara dezvoltării produsului eGaranţie - 984.780 lei 
o extinderea produsului UVRESQ cu noi funcţionalităţi - 290.000 lei 
o extinderea produsului e-leaning eloumeys cu noi module - 275.000 lei 
o extinderea platformei CoffeeLMS cu noi funcţionalitaţi - 189.849 lei 
o plata unor datorii - 279.000 lei 
Maniera efect!� de alocare a sumelor atrase prin majorare vor fl determinate în funcţie de cuantumul sumelor efectiv atrase 
prin majorare şi având în vedere considerente de prioritate, oportunitate şi eficienta eronomidl. 
Oferta nu face obiectul unui acord privind un angajament ferm de subscriere. 
Emitentul şi Intermediarul nu au cunoştinţa de interese particulare ale unor terţe persoane fizice sau juridice, nici de 
existenta unor conflicte de interese care ar putea influenta semnificativ Oferta. 

4.3 Cine este ofertantul; in cazul în care ofertantul este diferit de emitent, o smrti descriere a ofertantului 
şi/sau a persoanei care solidti admiterea la tranzacţionare în cadrul unul sistem multilateral de 
tranzacţionare 
Nu se aplici! în cazul acesta. Ofertantul este acelaşi cu Emitentul valorilor mobiliare. 
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PARTEA I. INFORMAŢII PRIVIND EMITENTUL (" «�� 
SECŢIUNEA 1: PERSOANE RESPONSABILE, INFORM�ŢII PRIVIND TERY'i , 
RAPOARTE ALE EXPERŢILOR ŞI APROBAREA AUTORITAŢII COMPETENTE 

1.1 Persoane 
responsabile 

1.2 Deduaţil 
ale 
persoanelor 
responsabile 

1.3 Dedaraţil 
I rapoarte ale 
experţilor 

1.4 
Informaţii 
din surse 
terţe 

1.5 
Deda raţie 

Emitentul: ASCENDIA S.A., societate cu sediul social în Burureştl, Str. Eufrosin Poteca nr.40, Etl, 
Sector 2, Burureşti, Romania, telefon/ fax 021/312.42.26, adresa de email office®ascendia.ro 
website: www.ascendia.ro. cod unic de identificare fiscală 21482859, număr de ordine în Registrul 
Comerţului J40/6604/2007.Contact relatia ru Investitorii: Dl. COSMIN MALUREANU în calitate de 
Administrator Unic şi Director General, telefon +40371089200. 
Intermediarul: SSIF Goldring S.A., cu sediul în Târgu Mureş, Str. Tudor Vladlmlrescu nr. 56A, jud. 
Mureş, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J26· 440/19.04.1998, cod unic de 
Identificare fiscală RO 10679295, autorizatli de �VM/ASF prin decizia nr. 2734/08.08.2003, nr. atestat: 
372/29.05.2006, insoisă în Registrul CNVM/ASF cu nr. PJROlSSIF/260045, telefon/fax 0265 269 195 / 
0365 455 254, adresa de e-mail goldring@goldrinq.ro. website www.0oldrinq.ro. 
Persoanele raponsablle pentru lnfonnaţllle cuprinse in prezentul Prospect: 

din partea Emitentului: dl. Cosmin Mllureanu - Administrator Unic $1 Director General 
din rtea Intennediarului:_dl. Vi ii Zahan - Director General. 
Reprezentantul Emitentului declară d, după cunoştinţa sa şi ca unnare a verifldrilor rezonabile, 
prezentul Prospect oferă informaţii conforme cu realitatea şi nu prezintă omisiuni de natură să afecteze 
semnificativ conţinutul acestuia. 
Reprezentantul Intermediarului declară d, după cunoştinţa sa şi ca urmare a verifi�rilor 
rezonabile, prezentul Prospect oferă informaţii confonne cu realitatea şi nu prezintli omisiuni de natură 
să afecteze semnificativ conţinutul acestuia. 

Nu este cazul, cu excepţia rapoartelor de audit prezentate în Prospect. 

Nu este cazul. 

Persoanele responsabile dedară d acest Prospect a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere 
Finanda� în calitate de autoritate competentă în temeiul Regulamentului (UE) 1129/2017, prin Decizia 
nr. 148'. / .2!!. 11. Zcl I 
Autoritatea de Supraveghere Financiară aprobă acest Prospect doar din punctul de vedere al îndeplinirii 
standardelor privind caracterul exhaustiv, Inteligibil şi coerent Impuse prin Regulamentul (UE) 
1129/2017 şi Regulamentele delegate (UE) 979/2019 şi 980/2019. Această aprobare nu ar trebui să 
fie considerată drept o aprobare a emitentului care face obiectul acestui Prospect. Prospectul a fost 
elaborat în conformitate cu articnlul nr.15 din Regulamentul (UE) nr. 1129/2017. 
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SECŢIU NEA 2: STRATEGIE, PERFORMANŢĂ ŞI MEDIU DE AFACERI 

2.1 
Informaţii 
privind 
identitab!a 
Emitentului 

2.1.1 
Modlfldrt 
semnificative 
ale structurii 
de împrumut 
şi de 
finanţare 

Denumirea emitentului: ASCENDIA S.A. 

sediul social: Str. Eufrmln Poteca nr.40, Et.1, Sector 2, Bucureşti, România 

Cod unic de Identificare flscall: 21482859 

Numlrul de inreglstrare la Registrul Comerţului: J40/6604/2007 

Identlflcatorul entitiţll juridice (LEI): 315700DUI1W8APMVF93 

Data de constituire: 30.03.2007 

Durata de funcţionare: nellmlta� 

( 
Forma juridici a Emitentului: persoana juridicii românii de drept privat organiza� sub forma unei 
sode�ţ; pe act1uni 

Legislaţia în temeiul drela Iţi desflşoarl activitatea: emltenbJI functloneazA in conformitate 
cu legile române aplicabile 

Website: www.asceodja.ro 
E-mail: office@ascendia.ro 

Telefon contact relaţia cu Investitorii: +40371089200 

Emitentul dedari ci Informaţiile de pe website nu fac parte din Prospect, cu excePtla cazului in care 
ac:estl! informaţii sunt Induse, prin trimitere, în Prospect. 

Informa/jj privind modfidri/e semnliaJtive ale structrrii de ÎmţKUmut şi de fil1ilnţare a emitentriui 
inreţjstrate de la sfârşitul ultimei perioade fil1ilndare pentru care au fost fumizate informaţii in 
documentri de Înregistrare. 

Ministerul Cerce�rii, InovArii şi DlgitaltzArii, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul 
Operaţional Competitivitate 2014-2020, la data de 30.09.2021 a finalizat semnarea cu ASCENDIA S.A. 
a contractului de finanţare aferent proiectului ,,sistem Inovativ pentru managementul şi analiza datelor 
de mari dimensiuni utilizate pentru gestionarea garanţiei produselor sau serviciilor", Cod SMIS 2014+: 
123011, depus de ASCENDIA S.A. spre finanţare în anul 2018 în cadrul apelului POC./222/1/3. 
Valoarea totala eliglbilA a proiectului este 4.915.904,00 lei. AMPOC./OIC acordA o finanţare 
nerambursabil:§ in suma de 3.821.702,50 lei (77,7416% din valoarea totală eligibilă aproba�) pentru 
ambii parteneri. Valoarea finan�rii nerambursabile pentru ASCENDIA S.A. este 3.262.680,50 lei. Peste 
aceasta suma se vor adăuga 1.094.201,50 lei drept contribuţie proprie, pentru executarea proiectului. 

Ca urmare a perturblrilor economice generate de pandemie si cu scopul desflişuriril activi��i 
economice în condiţii optime, în anul 2020 fost contracta� o linie de credit pentru capital de luau prin 
programul IMM Invest, în valoare 791.000 lei prin intermediul CEC Bank. Separat, ASCENDIA S.A. a 
depus în 2020 doClJ'nentatla aferen� pentru primirea sprijinului nerambursabil prin Măsura 2 -
Granturi pentru capital de lucru, pentru suma de 237.469 lei. 

De asemenea, societatea a solicitat şi obţinut in baza OUG 181/2020 decizie privind aprobarea 
eşalonAril la pia� a datoriilor restante la bugetul de stat si bugetul asigur-Arilor sodale acumulate în 
perioada de debut a pandemiei (aprilie-decembrie 2020), în valoare totala de 427.035 Ron, in transe 
lunare egale, cu scadenta la 15.05.2022 

În cursul anului 2019, ASCENDIA S.A. a derulat prin intermediul SSIF Tradeville SA, în data de 03 Iunie 
2019 o of� de obligaţiuni, prin plasament privat, conform Ho�rârii AGEA nr.7/22.09.2018. În urma 
acesteia, au fost emise de elitre ASCENDIA S.A. un nurrar de 30.000 de obligaţiuni corporative 
negarantate, denominate în lei, cu o valoare nominală individuală de 100 lei şi o valoare total:§ de 
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2.1.2 
Modalltiţl de 
flnanţani 

3.000.000 lei, emise la data de 06 Iunie 2019, cu sca� în 06 Iunie 2022 şi o rată arrua!A a ruponulul 
fixa de 10%, rupoanele fiind �tiblle semestrial. 

O desaiere a modalitAJilor de finanţare pr«0nlzate ale activitAJilor emitentului 
· 5 • J 

Dezvoltarea şi extinderea activităţii Societăţii se va face prin fonduri proprii şi prin utilizarea sumelor 
atrase ca urmare a majcririi capitaluluf social, obiect al prezentului Prospect, conform Hotlirâril 
AdunArli Generale Extraordinare a Acţionarilor întrunită la 28.08.2021. 

Aceeaşi hotărâre a aprobat un program de emisiune de obligaţiuni corporative nemnvertibile, în 
valoare totala maxima de S.000.000 lei (cinci milioane lei), fiecare obligaţiune urmând a fi emisl ru o 
valoare nominalA de 100 lei per obligaţiune, cu o sc:aden� de minim 3 şi maxim 5 ani, cu o rată a 
dobânzii anuale de maxim 10% pe an. 

În cazul in care în cursul anului 2021 sau în anii urmAtori vor fi deschise scheme de finanţare 
nerambursabile relevante ce vor permite finanţarea de active corporale de tipul echipamentelor de 
infrastructuri I servere I private doud I mijloace de producţie etc. compania lntenţioneaza, în funcţie 
de necesităţile şi priorităţile identificate la acea dată, să aplice pentru astfel de linii de finanţare şi să 
achiziţioneze noi active corporale ce benefidaz! de ftnanţare nerambursabila. De asemenea, în funcţie 
de necesităţile de dezvoltare viitoare, compania va lua în mnslderare suplimentarea fondurilor 
necesare prin linii de credit. 

2.2 Prezentare genenill a actlvltiţllor 

2.2.1 
Strategi• fi 
obiectivele 

2.2.2 
Activltiţile 
principale 

O descriere a strategiei de afaCl!fi şi a obiectivelor strategice ale emitentului (atât financiare, cât ii 
�nanciare, dad existl). Aceastl descriere fi� sama de viitoarele prol/Odri şi perspective ale 
t!fT1itentului. 

Industria IT&C este o industrie w o rată de creştere accelerată şi eleaming-ul, in special, are o rată 
de creştere importantă anual, peste media Industriei de baz!, atât în România, cât şi in sWlnAtate. 
Industria IT&C este deosebit de dinamid, avansurile tehnologice şi realităţile generate de acestea 
fiind factori importanţi pe care ASCENDIA S.A. ii are în continuu în vedere, spre a putea oferii produse 
şi servicii mmpetttive, adaptate realităţilor in continuă schimbare (echipamente noi, sisteme noi, 
software nou etc). Pentru a putea susţine şi dezvolta poziţia companiei, ASCENDIA S.A. are în vedere 
în 2021 următorii 2 piloni strategici: 

• Dezvoltarea echipei şi a bazei sale materiale 

• Creşterea vizibilităţii companiei 

O descriere a prina'palelor activitl/i ale emitentului, inclusiv: (a) principalele categon'i de produse 
vândute şi/sau de servidi prestate; (b) indicarea oricăroi produs, servidu sau activitate nou(ă) 
semnificativ(ă) care a fost introdus(ă) de la publicarea ultimelor situaţii financiare auditate. 

ASCENDIA a fost înfiinţată în 2007, având asociat unic pe dl. Cosmin Mălureanu, care a ocupat funcţla 
de Administrator si Director General. Forma Iniţială de organizare a fost de sodetate cu rlspundere 
limitată, devenind ulterior societate pe acţiuni. inc.a de la început, activitatea ASCENDIA a fost axata 
pe dezvoltarea de software, cu preponderen� software educaţional. 

Principalul domeniu de activitate al companiei TI constituie dezvoltarea de software şi conţinut digital 
pentru industria eleaming. 

Din punct de vedere al inreglstrarii la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), domeniul 
principal de activitate al companiei ASCENDIA S.A. TI mnstituie ,,Activităţile de servicii in tehnologia 
infonnaţiei" - Cod CAEN 620, iar activitatea principala a companiei constă in ,,Activităţi de realizare a 
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/ 
software-ului la comandă (software orientat client)" - CAEN 6201. Acestea au �mas ac:eleaşl îr,,tp de 
la înfiinţarea companiei ln 2007. 

Direcţiile principale de activitate ale companiei sunt: / 

• Platforma de Enterprise Leaming Management System - Coffee LMS (www.coffeelms.com) 
- pentru companii mari/corporaţii, platformă disponibilă preponderent ca serviciu SaaS, la care 
se adaugă servicii ele personalizare; 

• Portofoliul de cursuri e-leaming elourneys - peste 100 de module e-learning adaptate 
nevoilor de pia� din România, livrate în format digital atât pe platforma CoffeeLMS cât şi pe 
alte platforme compatibile, vânute ca llcen� companlllor din portofoliu. 

• Serviciul de dezvoltare de cursuri e-leamlng la comandi, destinate pregătirii angajaţilor 
din companii mari/corporaţii si outsourcing; 

• UVRESQ (wwwAivrersa.com) - editor destinat dezvoltlSrll de materiale dtgltale interactive. 
Acesta este o platformă SaaS ce permite tuturor creatorilor de conţinut educaţional, de la 
companii de training, specialişti e-leamlng, instituţii educaţionale, profesori şi edituri să 
creeze cursuri e-leamlng şi lecţii Interactive într-un mod facil. 

• La acestea se adaugă alte direcţii ce au o pondere mal mică în activitatea ftmiei, însă întregesc 
paleta de produse şi servicii educaţionale oferite de companle:Timlogo (www.timlogo.ro) cea 
mal mare platformă digitală de logopedie din România, disponibilă ca serviciu SaaS; 

• Portalul Dacobots de jocuri educaţionale pentru copil cu vârsta intre 4 şi 12 ani -

www.dacobots.com; 
• Colecţia EduTeca (adresata preşcolarilor) şi manualele şcolare tipărite şi dl�tale EduTeca 

(pentru şcolari); 

• Portalul eLearning România - www.eleamlng.ro - este un produs de informare a publicului 
larg cu privire la varii topice din domeniul e-leaming, precum şi o uneai� de marketing a 
companiei. 

Din 2007 începând, echipa ASCENDIA S.A., a dezvoltat o multitudine de produse eleaming şi a oferit 
o serie întreagă de servicii specifice acestul domeniu. Compania a produs cursuri digitale adresate 
oricărei categorii de vârstă, de la preşcolari la angajaţii marilor companii ce au nevoie de pregătire 
specializată. Au fost dezvoltate cursuri digitale pentru şmală (fizică, chimie, matematică, limba 
engleză, Hmba română etc), pentru companii - atât soft skills Oeadership, time management, vânzări, 
etc), cât şi hard skills (produse, procese, etc), in limba română, engleză, germană, franceză, japo�, 
chineză, coreeană etc. Nivelul tehnic al sode�ţjl oferă acesteia structura necesa� (oameni, 
cunoştinţe, echipamente) pentru dezvoltarea oricăror produse sau oferirea oricăror servicii aferente 
pentru: 

• platforme de tip Leaming Management System • cursuri eleaming, în special cele conforme cu standardele SCORM şi AICC • motoarele de jocuri multiplayer, sincron sau de strategie pe ture • prezen�ri multimedia (induzând video, sunet, interactivitate, simulări 30 etc.) • aplica�! educative pentru dispozitive mobile (smartphone şi tablete) • manuale şcolare tipărite şi digitale 

Strategic, compania se axează pe dezvoltarea de produse proprii, creându-şi astfel baza unor venituri 
stabile pe termen lung. 
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Principalele produse dezvoltate de ASCENDIA S.A.: 

• PLATFORMA DE ENTERPRISE LEARNING MANAGEMENT SYSTEM - COFF�E LMS -
PENTRU COMPANII MARI/CORPORAŢII; ·/ 

Obiectivul soluţiei este � susţinA procesul de formare continuă prin oferirea unui sistem modem de 
management al invAţ'.AriJ, uşor utilizabil prin Intermediul calculatoarelor. Ea este destinata a fl utllA atât 
cursanţilor, cât şi Instructorilor. În cazul cursanţilor se urmAreşte uşurarea procesului de instruire, 
stimularea aeativitatll şi a competiţiei in învAţare. Sistemul urrrareşte � ofere Instructorilor o 
modalitate de urmArire a evoluţiei nivelului de pregAtire al cursanţilor, de testare a eflcac:itllţii unor noi 
metode de instruire şi de urrrarire a statisticilor privind rezultatele acestora. De asemenea, se 
�reşte uşurarea unor actlvltatJ organizatorice cum ar fi: calculul automat al rezultatelor cursanţilor, 
rapoartele şi statisticile diverse. Sistemul va conduce la adaptarea treptata a metodelor tradiţionale de 
instruire la noile tehnologii. Platforma este dezvoltata în urma unul laborios proces de analizA
proiectare-dezvoltare şi are la bazA principiul conform <irula un produs trebuie � fle uşor de folosit 
şi eficient, astfel încât utllizatoril �I esenţiali, trainerul şi cursantul � fle satisfckuţi de utilizarea ei. 
Platforma LMS este dezvoltata astfel incit � fie cnmpatlbllA cu cele mai întâlnite standarde 
internaţionale in educaţia asistata de calculator şi amme SCORM, are suport pentru toate browser
ele modeme de internet (Firefox, Olrome, Internet Explorer, Edge, Safari, Opera), ofeti unelte 
folositoare de comunicare intre utilizatori {maH, SMS), ofera unelte eficiente de raportare şi un set de 
funqionalitaţi necesare pentru arhivare. Platforma se remmand3 astfel ca fiind o soluţie completa 
pentru orice beneficiar domlc sA Implementeze un sistem de învAţare asistat de calculator. 

ASCENDIA oferA posibilitatea de a adapta acest sistem în funcţie de nevoile fiedirei companii în parte. 
Printre serviciile oferite de ASCENDIA S.A. sunt: cele legate de personalizarea din punct de vedere 
vizual a platformei, integrarea acesteia cu platforma ERP sau cea folosită de sistemul de HR al 
beneficiarului, dezvoltarea de module suplimentare şi personaUzarea celor existente, suport pentru 
lansarea în producţie şi mentenanţă ulterioarA pentru platforma educationalA. Ca suport pentru 
instruirea asistată de calculator, ASCENDIA S.A. poate oferi beneficiarilor platforma LMS dezvoltată de 
<:atre companie ca serviciu software online • Software as a Service (SAAS) - principala variantă de 
livrare. 

• PORTOFOLIUL DE CURSURI E-LEARNING OFF-THE-SHELF EJOURNEYS; 

ASCENDIA S.A. are o experienţă vasta în dezvoltarea de cursuri, atât din zona de sott-skllls, cât şi din 
zona de hard-skills şi lucreaza la propriul portofoliu de cursuri destinate companiilor mari/mediului 
corporatist, ca produs de tipul ,,otf the shelf", complementând astfel linia de servicii de producere a 
cursurilor personalizate pentru varii sAi dienţi. În acest sens în 2020 a fost semnat parteneriatul cu 
Trend Cosnult, pentru dezvoltarea portofoliului de cursuri "off the shelf" sub brandul eJoumeys. La 
data prezentului raport portofoliul de module e·Leaming dezvoltate de companie numărA 106 module, 
pe varii teme de interes general. Portofoliul este în cx:mtinuă dezvoltare far modalitatea de monetizare 
este prin vânzare de licenţe pentru pachetul eJoumeys companiilor interesate. 

CURSURI --- . . •. G LA CO . .  A. _.A DESTINATE - A • •  RII ANGAJAŢILOR DIN 
COMPANr "\tA -1coRPORATr -· -,, ,_.SOURCI G, 

Aria de expertiza a ASCENDIA S.A. pe zona de corporate training include: 

• consultanţă pentru Implementare proiect eleaming; 

• scenarizare - adaptare conţinut dient din formatul daslc pentru tipar în format interactiv 
(scenarizare); 

• dezvoltare curs eleaming (SCORM sau alt standard). 

Din 2007 compania dezvoltă rela�i de succes cu partenerii sAi. Aceştia asigurA provocarile de care 
compania are nevoie ca sa se menţină competitivă, fumizând soluţii personalizate care asigura 
performanţa, la un standard înalt de calitate. 
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Compania poate adapta procesul de dezvoltare a modulelor digitale pentru oricare mediu de aJceri. 
Designerii lnstrucţjonall, speciallşti in elaborarea de materiale educaţionale Interactive pentru mediul 
online, oolaboreazl cu specialiştii beneficiarului (traineti, specialişti HR, tehnicieni, etc) pentru a aea 
cele mai bune scenarii pentru cursurile în format dlgitll. Apoi, programatorii şi designerii dezvolta 
rursurlle unnând aceste scenarii şi augmentându-le cu idei proprii, acolo unde acestea sunt 
considerate relevante. 

Pentru a oferi cursuri eficiente, se face întâi o anali� a nevoilor de tralning, unnata de o anallzl a 
materialelor suport clasice existente (documente, suporturi de curs, imagini, sunete, video, etc.). 
Pornind de la acestea şi ţinând cont de aştept:arile companiei beneficiar, ASCENDIA S.A. începe 
producerea de scenarii pentru eCursuri (eContent). Împreu� cu beneficiarul se evalueaza şi valldeaza 
conţinutul acestor scenarii, se fac modifldrile necesare acolo unde este cazul şi apoi se trece la etapa 
de dezvoltare. 

• LIVRESQ - EDITOR DESTINAT DEZVOLTĂRII DE MATERIALE EDUCAŢIONALE 
INTERACTIVE; 

În anul 2017 compania a demarat un contract de cercetare-Inovare finanţat din fonduri structurale 
(Fondul European de Dezvoltare Regionali şi Bugetul de Stat) prin programul POC 2014-2020, proiect 
având titlul ,,5ervidl Inovative pentru publicarea, editarea, consultarea şi gestiunea online a manualelor 
şcolare" - acronim UVRESQ. Valoarea totall a finan\iril eligibile nerambursabile aprobata pentru acest 
proiect pentru perioada august 2017- august 2019 a fost de 2.252.920 lei, din care a fost absorbita 
suma totala de 2.054.697 lei la care s-a adlugat o ooflnanţare din resurse proprii în suma de 507.223 
lei, produsul dezvoltat rămânând ln proprietatea ASCENDIA S.A., asigurând astfel o noua linie de 
business pentru perioada urmatoare. Merita precizat d ulterior flnallz!irtl proiectului finanţat p!in 
fonduri europene, compania a continuat şi oontinu!i dezvoltarea produsului din surse proprii. 

Obiectivul general al proiectului este realizarea unei platforme Integrate pentru editarea şi publicarea 
online a materialelor interactive {cursuri e-leaming, lecţii interactive, manuale digitale, caiete de luau, 
drtJ digitlle, ziare etc.) 

Proiectul UVRESQ reprezinta o continuare a procesului dezvolt:aril proiectelor anterioare, adresate 
pieţei manualelor digitale dar şi zonei de produse eleamlng pentru oompanii. ASCENDIA S.A. a 
observat oportunitatea ele a transforma şi a el<tinde produsul de tip manual digital într-o platformă 
care 51 genereze în cele din urma astfel de manuale. Şi, mal departe, pornind de la aceastl unealtâ 
s-a observat posibilitatea extinderii ei într-o unealtâ capabilii 51 produd o gama variata de materiale 
digitale interactive, indusiv module de tip elearning, oompanla alocând resursele necesare acestei 
extinderi. 
Contextul dezvoltarii manualelor digitale, precum şi a finant;Arilor primite prin fondurile europene au 
facilitat drumul ASCENDIA S.A. în dezvoltarea acestei platforme, care este capabilii în cele din urm� 
51 deserveasd mal multe Industrii. 

UVRESQ se bucu� deja de un real Interes din partea zonei academice, interesata de producerea de 
lecţii/cursuri pentru şcolt/licee/universit:a�. Unealta este folosi� de profesori din peste 6.100 lnstitutli 
educationale, iar biblioteca online a platformei (library.livresq.com) are deja peste 13.100 de lecţii, din 
care 3575 publice, fiind în acest moment cea mai bogata bibliotecii cu lecţii interactive din România. 

• PLATFORMA DE LOGOPEDIE WWW.TIMLOGO.RO. 

La data de 30.09.2018, proiectul TIMLOGO {„Tehnologii informatice multiplatforml cu aplicaţii 
Interactive în limba româ� pentru terapie logopedică") a fost finalizat şi produsul acestuia - platforma 
logopeacă online - lansat pe piat;A (începând practic 51 produd venituri comerciale pentru companie 
din 2018). Platforma logopedică online pune bazele unei noi direcţii de afaceri de tip 828 şi B2C pentru 
companie. 
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Platforma conţine 34 de module cu 476 aplicaţii, 239 jocuri interactive, 169 animaţii si 67 maJale 
video în limba români, menite sll ofere specialiştilor şi �rinţilor, împreuni cu funcţionaMtăţile 
platformei, o uneatli efidentA şi atractivii pentru copii, pentru remedierea problemelor de vorbire. 

Proiectul a fost început în anul 2016, urmare a primirii unui grant nerambursabil de la UEFISCDI În 
cuantum total de 1.171.800 lei, prin programul PN3, din care, ultima tranşll, în valoare de 385.000 lei, 
a fost atra� în anul 2018. 

Ulterior lansArii, tot În 2018, platforma TIMLOGO a preluat integral modulele logopedce dezwltate de 
Fundatla Salvaţi Copili împreunll cu Orange Romanla pentru platforma LogopedlaDlgltalll, soluţia 
ASCENDIA S.A. consacrându-se astfel ca fiind cea mai mare platformA românească dedlcatA susţinerii 
terapiei logopedice. 

La fina/ul anului 2018 TIMLOGO a primit un grant AI for Accesslbillty (Inteligenţi Artifldalll pentru 
Accesibilitate) de la Microsoft pentru a sprijini eforturile companiei de a-i ajuta pe copil şi adulţi sll 
ai� acces mai uşor la terapie logopedici§, compania noastra fiind una din cele 9 alese la nivel mondial 
pentru acest tip de grant de către gigantul tehnof oglc. 

Platforma este deja folosltA de peste 700 de specialişti şi cabinete de practică logopedică din ţarA. 
Aceştia au beneficiat de aa:es gratuit sau �tit pe platformA începând cu finalul anului 2018, pentru 
a cunoaşte f\.llctlonillitAţile acesteia şi, în cele din urrnll, pentru a recomanda şi folosi aceste module 
în activitatea lor remedialA. 

Modalitatea de monetizare a platformei este prin abonamente online, concepute în functie de categoria 
de utilizatori căreia I se adreseazll: pllrinţi, spedallştl individuali, cablnete/dlnid. 

• PORTALUL DE JOCURI EDUCAŢIONALE PENTRU COPII CU VARSTA ÎNTRE 4 ŞI 12 
ANI www.DACOBOJŞ.COM; 

Portalul educaţional Dacobots poate fi vlzltat la adresa www.dacobots.com, acesta fiind lansat În 
semestrul doi din 2016, În versiune Beta. Produsul face parte din planul de extindere a afacerilor 
companiei, urmărind accesul la piaţa internaţională de eleamlng de tip retail online. Portalul 
educaţional Dacobots este organizat sub forma unei platforme ru jocuri educative destinate copiilor 
cu vârste intre 4 şi 12 ani. Acesta are conţinut multicultural şi se bazeazll în special pe conceptul de 
edutalnment, adică educaţie prin joacă. 

Obiectivul portalu/ul dacobots.com este de a pregăti şl de a educa noile generaţii într-un mod modem, 
ţinând cont de evoluţia tehnologică şi mai ales de pasiunea celor mici pentru acest domeniu -
tehnologla digitalA. În acest sens, este necesar ca metodele util izate în cadrul procesului de 
transmitere a Informaţiilor � asigure o captare efldentA a atenţiei copiilor. Portalul Dacobots pune la 
dispoziţia utilizatorilor o serie de jocuri educative menite sll le îmbogAţească celor mid cunoştinţele şi 
sll le sporească abilitAţile cognitive într-o manierA pll!lcutA şi distractivi!!. În lumea Dacobots, o lume a 
viitorului, tehnologia, educaţia sl divertismentul se intreplltrund. Conţinutul educaţional prezinli 
lnformaţil din numeroase teme de actualitate, prezentate în conformitate cu ultimele descoperiri 
ştiinţifice. Portalul nu produce venituri pentru companie. 

• COLECŢIA EDUTECA (ADRESATĂ PREŞCOLARILOR) ŞI MANUALELE ŞCOLARE 
TIPĂRITE ŞI DIGITALE EDUTECA (PENTRU ŞCOLARI); 

Prin intermediul mllrcii EduTeca, ASCENDIA S.A. produce şi comercializează de peste şapte ani produse 
de tip eleaming adresate copiilor. O parte din produsele EduTeca în trecut au ajuns direct În 
aproximativ 650 de gradiniţe din România şi au fost aprobate de Ministerul Educaţiei ca materiale 
didactice. Colecţia EduTeca pentru preşcolari cuprinde 14 produse software, fiecare dintre acestea 
conţinând intre 15 şi 20 de jocuri educative interconectate, bazate pe o anumitA temi!!. Începând cu 
2014, Ascendla a decis să creeze produse marca EduTeca şi pentru următorul segment de vârstll (7· 
15 ani), raspândind astfel viziunea companiei despre condiţiile pe care ar trebui sll le îndeplinească oo 
manual şcolar (tipar sl digital), atât În formatul print, cât şi în cel digital. 
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Punctul 2.2.3 

Pieţele 
principale 

Folosind tehnologie de ultima ora, manualele digitale marca EduTeca pentru şcolari se pot accesa de 
pe orice dispozitiv (smartphone, tabl�, PC, Mac, Srnart lV), indiferent de sistemul acestuia de 
operare, fie el Windows, Linux, Mac OS, IOS, Tizen sau Android. Manualele digitale pentru şcolari 
imbin!! diverse tipuri de materiale educative (text, Imagine, audio, video, interactiv) pentru a le oferi 
copiilor o varianta superioaii manualelor tipArite dasire. 

La elaborarea manualelor digitale partidpA specialişti din varii domenii: pedagogi, tralneri, instructional 
designeri, programatori, graficieni etc. Procesul de elaborare a unui manual digital este foarte diferit 
de cel de elaborare a unui manual tipArit daslc. Echipa de dezvoltare este mult mal numeroasă, timpul 
necesar este mal lung şi procesul de luau este unul complex. 

Pentru varii beneficiari, ASCENDIA S.A. a dezvoltat şi dezvolta modute educaţionale, în principal, pe 
plata din România, compania urm!!rlnd extinderea servidHor de dezvoltare oon�nut personallzat şi pe 
pieţele externe, ASCENDIA S.A. av�nd deja experienţ! vastl§ în proiecte Internaţionale- de acest fel -

atât ca f'lxnlzor direct pentru beneficiarii finali, cât şi ca outsourcer: Egipt, Cipru, Kazakhstan, Ma)ta, 
Du bai. 

2.3 Structu„ organizatorici 

2.3.1 Nu este cazul, Emitentul nu face parte dintr-un Grup. 
Organigrama 
Grupului 

2.3.2 Nu este cazul, Emitentul nu face parte dintr-un Grup. 
Dependenţa de 
alte entidţi 

2.4 Investiţiile 

2.4.1 Investiţii 
semnificative 
pini la data 
Prospectului 

2.4.2 Investiţii 
semnificative 
în derulare 

O desaiere a investiţii/or semniRaJtive ale emitentului (indusiv cuantumul), de la sfârşitul periOildei 
vizate de informaţiile financiare istorice induse in prospect până la dafii documentului de 
Înregistrare 

Nu este cazul. În perioada de la 01.01.2021 pân!! la data Prospectului, Societatea nu a angajat 
Investi ·1 semnificative. 

O desaiere a investiţiilor importante ale emitentului aflate in derolare sau pentru aJre au fost deja 
asumate angajamente ferme, indusiv metoda de finanfiJre a acestora (intemA sau externi), dad 
prezintJ importilnfif pentru activitatea emitentului. 

Ministerul Cercetliril, Inowril şi Dlgltallz�rii, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul 
Operaţional Competitivitate 2014·2020, la data de 30.09.2021 a finalizat semnarea cu ASCENDIA 
S.A. a contractului de finanţare aferent proiectului ,,Sistem inovativ pentru managementul şi analiza 
datelor de mari dimensiuni utilizate pentru gestionarea garanţiei produselor sau serviciilor", Cod 
SMIS 2014+: 123011, depus de ASCENDIA S.A. spre finanţare in anul 2018 în cadrul apelului 
POC/222/1/3. 

Proiectul, al cărui cod intern va fi ,,eGaranţie", se va desfăşura pe durata a 24 luni, începând cu data 
semn!!rii, în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti. Obiectivul general al proiectului eGaranpe 
este dezvoltarea unui produs informatic destinat celor trei actori principali: consumatorul, furnizorul 
produsului/serviciului garantat şi furnizorul de servicii de service în garanţie, cu scopul de a asigura 
accesul rapid şi eficient al tuturor celor implicaţi la toate informaţiile privind garanţia unui produs 
sau serviciu, generând în acelaşi timp o gam� larg� de informaţii utile privind diferite aspecte 
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2.5 Examinarea 
rezultatelor 
actfvitlţil fi a 
situaţiei 
financiare 

comerciale sau tehnice, bazate pe analiza unul volum mare de date ("big data"). Proiectul este menit 
să extindA liniile de afaceri ale ASCENDIA S.A., compania urmând să deţinA toate drepturile de 
proprietate lntelectualA asupra produsului software rezultat 

Valoarea totala ellglbilA a proiectului este 4.915.904,00 lei. AMPOC/OIC acordA o finanţare 
nerambursabilA in sumA de 3.821.702,50 lei (77,7416% din valoarea totalii eligibi!A aprobată) pentru 
ambii parteneri. Valoarea finantarii nerambursabile pentru ASCENDIA S.A. este 3.262.680,50 lei. 
Peste aceasta suma se vor adAuga 1.094.201,50 lei drept contribuţie proprie, pentru executarea 
proiectului. 

Trebuie fumizatil de dtre emitenţii de titluri de capitill cu o aptalizare bursieri mai mare de 
200.()()0.000 EUR numai atund când raporlul administratori/or prezentat $i /Xf!!}Atit in conformitate 
cu articolele 19 $i 29 dn Directiva 2013/34/UE nu este indus in prospectul UE pentru a-eştere). 

Nu este cazul, având in vedere capitalizarea bursiera a Emitentului la data de întocmire a 
Prospectului. 

2.6 Informaţii privind tendinţele 

2.6.1 
Informaţii 
privind 
tendinţele 
recente 
semnificative 

O descriere a a!lor mai semnifiCIJtive tendinţe recente care au afectat producţia, vânzlrile, stocurile, 
costurile şi preţurile de vânzare de la sfârşitul ultimului exerd/iu financiar $i pânl la data 
documentului de inff!glstrare. 

Industria IT&C este o Industrie cu o rată de creştere accelerată şi eleaming-ul, in special, are o rată 
de creştere importantă anual, peste media industriei mamA, atât in România, cât şi in strlinAtate. 
Industria IT&C este deosebit de dinamld, avansurile tehnologice şi realităţile generate de acestea 
fiind factori Importanţi pe care ASCENDIA îi are in continuu în vedere, spre a putea oferi produse şi 
servicii competitive, adaptate realităţilor în continuă schimbare (echipamente noi, sisteme noi, 
software nou etc). 

Primul semestru al anului 2021 este pentru ASCENDIA S.A. cel mal bun prim semestru din ultimii 5 
ani. Între acestea este şi primul semestru care aduce profit, respectiv 182.305 RON profit net 

În semestrul I aJ anului curent, activitatea comercialii a ASCENDIA a avut trei componente principale: 
vânzarea dtre companii a platformei Leaming Management System CoffeeLMS, vânzarea ClM'SUrilor 
digitale eloumeys şi a serviciilor de dezvoltare conţinut personalizat e-leaming, precum şi vânzarea 
de licenţe UVRESQ şi de servicii conexe. 

Editorul de conţinut e-learning UVRESQ (www.livresq.com), lansat la începutul anului trecut a 
început sA genereze rezultate. Peste 23.000 de conturi de creator au fost realizate pânA în octombrie 
2021. Peste 13.100 de cursuri şi lecţii interactive au fost lansate public şi privat în Bltiloteca 
editorului UVRESQ, şi un volum mult mai mare au fost desc:Arcate de utilizatori pentru a fi folosite 
în varii sisteme de invAţare compatibile. 

Portofoliul de cursuri e-learning tip off-the-shelf eloumeys, realizat împreunA cu Trend Consult şi 
lansat în 2020, a generat vânzAri substanţiale în primul semestru al 2021. Oferta este compusă din 
peste 100 de module e-leaming adaptate nevoilor de pia� din România, livrate in format digital atât 
pe platforma CoffeeLMS cât şi pe alte platforme compatibile. 

La data de 21.05.2021, ASCENDIA S.A. a anunţat semnarea unui contract cu lmportan� 
semnificativii pentru activitatea comercială a societătii, în relaţie cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi 
Cercetării din Republica Moldova. Contractul, numit „Proiectarea, dezvoltarea şi instalarea unul set 
de software pentru învătamântul special în cadrul Proiectului de ReformA in Educaţie din Moldova" 
vizeazA livrarea unei soluţii complete de e-learning, compusă din CoffeeLMS, licenţe UVRESQ şi 
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servicii �leamlng conexe, în valoare de 144.476,65 USD, încasarea efectivă începând cu semestrul 
al doilea al anului 2021. 

Ministerul Cercet!ril, Inowrii şi DlgitallzAril, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul 
Operaţional Competitivitate 2014-2020, la data de 30.09.2021 a finalizat semnarea cu ASCENDIA 
5.A. a contractului de finantare aferent proiectu/ul ,,Sistem inovatlv pentru managementul şi analiza 
datelor de mari dimensiuni utilizate pentru gestlonarea garanţiei produselor sau serviciilor''. Valoarea 
flnanţlrii nerambursabile pentru ASCENDIA S.A. este 3.262.680,50 lei. Proiectul este un sistem ele 
management şi analiZă big data pentru gestionarea serviciilor şi garanţiilor şi va genera o nouă linie 
ele afaceri pentru ASCENDIA 5.A., aceasta urmând a avea drepturile de IP pentru produsul rezultat 
prin proiect. 

/'-I• \ 
Volumul total al vânzărilor, 846.278 RON la 51 2021, a înregistrat o creştere semnificativă,, cu 
495.757 RON, respectiv cu aproximativ 141% faţi de aceeaşi perioadă a anului precedent, marcâhd 
nivelul cel mai ridicat al vânzărilor în primul semestru din ultimii S ani. 

Evoluţia vtJnzdrllor (RON} 
900.000 846 278 

800.000 
719 OOJ 

700.000 

600.000 

500.000 

400.000 350.521 

300.000 

200.000 

100.000 

o 
51 2019 51 2020 Sl 2021 

În structura lor, veniturile au înregistrat următoarele modificări: 

Veniturile din prestliri servicii (activit!ţi IT şi software la comandl§, indusiv SAAS) au fost în 
valoare de 843.633 RON, înregistrând o creştere de aproximativ 161 %, respectiv cu 519.882 
RON faţi de aceeaşi perioadl§ a anului trecut. Aceste venituri au o pondere de aproximativ 
99,68% în totalul vânzl!lrilor înregistrate în primul semestru al anului 2021; 
Veniturile din vânzarea produselor finite şi conexe, precum şi a mărfurilor, precum şi din 
activit!ţi diverse în Sl 2021 au fost mai reduse, 2.645 RON, fa� de Sl 2020 când au fost 
de 16.776 RON; 
Veniturile din exploatare şi productla în wrs au fost în creştere cu aproximativ 110%, 
ajungând la 428.316 RON în 51 2021, fati de 203.224 în Sl 2020. Aceasta indude 
subvenţiile pentru investiţii • constituite din cheltuieli aferente amortizl!lrli activelor (realizate 
sau primite prin finan�ri) şi reluate în venituri, valoarea subventiilor de exploatare şi 
veniturile aferente costului producţiei în curs de execuţie ; 
Veniturile din producţia de imobilizari necorparale au înregistrat o scădere de aprox. 33%, 
valoare cu 246.851 RON mai mică decât cea din 51 2020, atingând suma de 502.306 RON 
în Sl 2021. în această această categorie de venituri se regăsec dezvolt!rile aduse produselor 
create de companie în regim propriu sau în parteneriat, în principal clezvolt!ri ale platformei 
UVRESQ (www.livresq.com), dezvoltări ale produsului de cursuri e-leaming "off the shelr 
eJoumeys, precum şi actualiz�ri aferente platformei CoffeeLMS (www.caffeelms.com); 
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Veniturile financiare au înregistrat o creştere Importantă fa� de perioada de referin�, 
atingând valoarea de 223.917 in 51 2021, fa� de 96.224 ren în Sl 2020. 

Trendul costurilor a fost unul descresdtor, înregistrând valoarea 1.811.209 RON in 51 2021, o 
sradere cu aproximativ 7,5%, respectiv de 146.733 RON, fa� de Sl 2020 când nivelul acestora a 
fost de 1.957.942 RON. 

Fa� de perioada de referin� anterioară, 51 2020, când s-a înregistrat o pierdere neta în sum� de 
562.301 RON, în 51 2021 societatea a înregistrat un profit net in suma de 182.305 RON, fifnd-cel 
mai bun prim semestru din ultimii S ani. 

i. 
Profitul nl!t (RON) 

300.000 

200 000 182 305 

100 000 

o 
51 2019 51 2020 Sl 2021 

100 OOO 

200000 181.553 
300 OOO 

400.000 

500.000 

600.000 562 301 

În ceea ce priveşte activitatea finandar3, în primul semestru al 2021, ASCENDIA a achitat la termen 
şi dobânda pentru cel de-al patrulea cupon aferent emisiunii de obliga�uni derulate în 2019 (ASC22). 

2.7 Previziuni sau estf mirt privind profitul 

2.7.1 Previziuni În cazul in care un emitent a publicat o previziune sau o estimare privind profitul (care este inel in 
vigoare şi valabilă), respectiva previziune sau estimare este inclusd in documentu/ de in"1{Jistrare. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 aprobat in cadrul AGOA din 28.04.2021 este 
prezentat în continuare: 

Buaet de Venituri sl Cheltuieli 2021 
-Lei- An 2021 

Venituri totale previzionate 7.844.900 
Cheltuieli totale orevizionate 4.557.847 
Profit brut previzionat 3.287.053 

*Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 nu include opera�unea de majorare a capitalului 
social care face obiectul prezentului Prospect. 
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2.7.2 
Principalele 
ipoteze pe care 
Emitentul fi-a 
bazat 
previziunea 

2.7.3 
Deda„ţte 
privind 
prognozele 

Principalele estirrari financiare au fost reaUzate de managenM!ntul companiei, ţinâ� cont de 
contextul actual al mediului economic, precum şi de cel previzionat Estirrarile iau în calcut � 
următoarele elemente: 

Investiţiile în dezvoltarea portofoliului de produse proprii; J dinamica principalelor cheltufelf aferente dezvolt!rii şi desmşurării activitaţll; � 
şansele de a câştiga unele din proiectele comerciale ofertate deja de companie; 
contextul economic imprevizibil datorat Covid19. 

În actualul BVC nu au fost Induse potenţlalete venituri şf chell\Jlell din proiecte ce vor fi depuse pe 
fonduri naţionale şi europene şi nici toate veniturile şi cheltuielile aferente unor proiecte comerciale 
(licenţe UVRESQ, servicii dezvoltare mnţinut e-leamlng, licenţe CoffeeLMS şi servicii aferente) 
ofertate deja în varii consorţii, a clror valoare totală ofertat! ce revine ASCENDIA S.A. este de peste 
17.8 Milioane lei, proiecte pentru care câştigarea/contractarea în 2021 este Incerta (sunt în varii 
licitaţii/oferte comerdale aftate în evaluare). 

Acest Buget de Venituri şi Cheltuieli a fost conceput pornind de la rezultatele din anii anteriori, nivelul 
de impozitare previzionat pentru acest an, valorile proiectelor aftate în desf!şurare, dlSOJţiilor legate 
de posibile contracdri de proiecte, dar şi ţinând cont de dinamica echipei companiei, dinamica 
salariilor şi a Investiţiilor preconizate, a acţjunlor de marketing şi vânzări angajate I pl3nulte deja şi 
a ţintelor de vânzări atât pentru produsele proprii, cât şi pentru portofoliul de servicii oferite, în 
contextul Imprevizibil dat de evoluţia Covid19 în lume. 

Conducerea Emitentului declară ci estimarea privind profitul a fost elaborat! şi pregătita pe o bază 
care este atât oomparabilă cu informaţiile financiare istorice, cât şi conforma cu politicile contabile 
ale SodetAţii. 

SECŢIUNEA 3: FACTORII DE RISC 

Investitla în act1unile ASCENDIA S.A. implic.I un nivel de risc a clrui evaluare presupune o anallzl§ atentă a factorilor de 
risc şi a Informaţiilor cu privire la Emitent cuprinse în prezentul Prospect. Factorii de risc constau în acele elemente, 
situaţii sau condiţii Interne sau externe care pot afecta, prin natura lor, rezultatele aşteptate asociate activit!tll 
desmşurate. Oricare dtntre factorii prezentaţi mai jos ar putea avea oo impact negativ mai mult sau mai puţin important 
asupra activit!ţil, situatlei financiare sau rezultatelor Emitentulul, respectiv asupra pretuful de tranzacţionare şi lichidlt!ţii 
aqiunilor sale, care ar putea determina pierderea parţială sau totală a investiţiei de d§tre potenţialii Investitori. Prezenta 
seqiune desaie cele mai relevante riSOJri specifice activit!tii Emitentului, pe care acesta le considera a fi cele mai 
relevante pentru Investitori, în vederea luării unei decizii de Investiţie. Enumerarea factorilor de risc din aceasta secţiune 
este realizată, din perspectiva Emitentului, în ordinea importanţei după probabilitatea materiall�ril riscului şi impactul 
negativ asupra activitatll şi performanţei Societăţii. Totuşi, aceasta nu este exhaustivă, fiind posibil ca şi alte elemente, 
care fie nu sunt cunoscute persoanelor responsabile pentru Informaţiile din acest Prospect, fie sunt considerate irelevante 
la momentul actual, să poată avea consecinţe asupra investiţiei în act1uni. Investitorii trebuie sa întreprindă diligentele 
necesare în vederea unei evaluări proprii asupra oportunit!ţii investiţiei, în raport cu nevoile, aşteptarile, dlsponibiHtaţile 
băneşti şi obiectivele investiţionale proprii. 

Riscuri sistemice cu 
impact asupra 
Emitentului 

Riscul aferent politf dlor naţionale din domeniul educaţiei - Ministerul Educaţiei 
organizează licitaţii pentru furnizorii de manuale tipărite şi manuale digitale. Condiţiile de 
participare şi de calificare sunt factori determinanţi pentru aceste licitaţii. Acest demers poate 
fi oricând umbrit de lipsa de consecvenţă, precum şi de modul de derulare a procedurilor de 
licitaţie şi alegere a manualelor de cltre cadrele didactice, existând posibilitatea încredinţări 
directe a ucerii acestor manuale cltre editura de sta cum a fost în 2018 i în 2019 
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s-a revenit la sistemul achlzlţillor publice. Producerea de manuale şi materialele digitale 
pentru Ministerul Educaţiei este în schimb o direcţie aJ potenţial foarte mare, aducând 
tot.odatA şi un nou produs (manualul digital) pe piaţa liberi. Aceasta este o oportunitate pe 
care compania o urmăreşte, considerând dl viitorul educaţiei va fi în strâ� legături aJ 
tehnologia. Separat, ministeru/ poate impune folosirea exdusiv! a unor soluţii e-learning de 
dltre mediul public, putând astfel limita accesul şi incadrile ASCENDIA S.A. din aceast! pia� 
publidl care este la început in Româlla. 

Riscul aeşteril nesullbtn11bll• • Al•rHlor Industriei - România este o ţari în care 
industria IT&C este în mare expansiune. Acest lucru se datoreaza in special callfldlrii forţei 
de muncii, dar şi salariilor comparabil mai mici pentru poziţii similare în alte pieţe· dezvoltate. 
Aceste condiţii au favorizat atât dezvoltarea unor companii româneşti, cât şi, mal ales, un 
aflux al centrelor operatfonale ale unor mari companii din lume, ce au mutat set'Vldile 
specifice in România. Pe cale de consecin�, salariile din Industrie au pastrat in ultimii ani un 
trend ascendent Aşadar existA un risc legat de personalul şi conducerea companiei 
reprezentat de posibilitatea pleclril angajaţilor de inaltl calificare dltre alte companii care 
oferi pachete salariale şi compensaţii peste nivelul actual oferit de către ASCENDIA. Politica 
salarialA poate conduce la o ftucţuatie majori în cadrul forţei de muncii specializate. ExistA 
riscul ca, odat! aJ creşterea acestor salarii, sustenabile în mod special de marile companii, 
d se întâmple � scenarii, care nu se exdud reciproc. Primul scenariu ar fi ca odatA ai 
aeştrea salariilor oferite de companlUe mari, in general multinaţionale, companiile mici d 
nu poat! susţine salarii comparabile, determinând astfel un aflux de personal de la 
companiile mici la cele mari, cu impact negativ considerabil în zona IMM. Al doilea scenariu 
ce poate afecta compania este ca odat! cu creşterea salariUor, multe proiecte care ajungeau 
in România, în regim de ouGc>urdng,d se îndrepte dltre alte �ri, România nemaifiind 
atractlvA din punct de vedere financiar pentru astfel de proiecte. În aceste condltll, compania 
investeşte în dezvoltarea propriilor produse, care in viitor sa fle capabile sa genereze fluxurile 
financiare necesare menţinerii companiei pe o poziţie competitiv!, Indiferent ele evoluţia 
salariilor în aceastA Industrie. 

Riscuri emnomice generale - Activit:Aţile Emitentului sunt sensibile la cidurile economice 
şi la conditllle economice generale, indusiv cele de determinate de situaţii sanitare aparte, 
precum criza generata ele Covid19. Crizele ftnandare internaţionale cât şi mediul economic 
Instabil pot avea efecte negative semnificative asupra activit!tfi, rezultatelor operaţionale şi 
poziţiei financiare a Emitentului. Turbulenţele socio-politice pot, de asemenea, impacta 
activitatea companiei. Pieţele financiare Internaţionale au resimţit efectele crizei financiare 
mondiale declanşat\ în anul 2008. Aceste efecte s-au resimţit şi pe piaţa flnandart 
româneasdl sub fonna HchlditAtil sdizute a pieţei de capital, precum şi printr-o creştere a 
ratelor de dobândA de finanţare pe termen mediu datorit:A crizei globale de lichiditate. Pe 
viitor, un astfel de scenariu s-ar putea repeta şi eventualele pierderi semnificative suferite de 
piaţa financiari Internaţională, cu lmpllcatii majore pe piaţa româneasdi, ar putea afecta 
capacitatea Emitentului de a obtine împrumuturi sau finanţare nou� în condiţii sustenabile. 

Riscuri legate direct Riscul asociat cu persoanele cheie - C.ompania, activând într-o industrie de niş:i, într-o 
de Emitent pia� in expansiune, d�şoara o activitate ce necesit! cunoştinţe şi specializare ridicate. 

Compania depinde de recrutarea şi �strarea personalului din conducere şi a angajaţilor 
calificaţi. Rentabilitatea pe termen mediu şi lung a companiei depinde în mare măsuri de 
performanta angajaţilor caHficati, a personalului şi conducerii exerutive, deosebit de 
Importanţi pentru dezvoltarea viitoare a ASCENDIA. Prin urmare, ex:ist\ posibilitatea ca în 
viitor compania sa nu îşi poatA �stra directorii exerutivi ori personalul chele implicat in 
activitAtile companiei oii sa nu poatA atrage altl membrii calificaţi in echipa de conducere, 
ceea ce ar afecta zi ·a de la recum i dezvoltarea sa viitoare. Astfel atât lerderea 
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membrilor din conducere, cât şi a angajaţilor chele ar putea avea un efect negativ 
semnificativ asupra activitllţii, poziţiei financiare şi rezultatelor operaţionale ale companiei. 
Exlstli posibilitatea ca în viitor compania s! se confrunte cu o llpsA de personal calificat şi 
specializat Condiţiile maaoeconomice naţionale în domeniul pieţei mundi din domeniul IT 
susţin la acest moment posibilitatea migriril angajaţilor. ASCENDIA face demersuri pentru 
pAstrarea factorului uman motivat Pentru pAstrarea personalului experimentat şi cu 
potenţial, compania of!rl pachete salariale motlvante, condiţii de lucru bune, precum şi 
condiţii de dezvoltare. 

Riscul cu dlenţi semnificativi - Compania a fost pentru o perioadA Importanta (2007-
2012), în mod aproape exdusiv, furnizor de servicii de tip outsourcing, având un dient mare 
care pânA în 2012 asigura peste 90% din veniturile firmei. 5-a renunţat la acest profil, i� 
ln funcţle de proiectele contractate existi riscul ca unul sau mal mulţi dlenţi s! atingi o 
pondere mare în activitatea firmei. În ultimii 4 ani s-a awt în vedere �strarea unui echilibru 
în aceasti direcţie, Iar compania nu a mal avut, începând din 2013, dlenţi care singuri s! 
depAşeasd 35% din veniturile anuale. O structuri concentrati a dlenţilor poate da naştere 
riscului asociat cu pierderea unuia dintre aceştia sau cu plliţile efectuate ciitre companie, 
putând determina pe cale de consednţj o sddere a veniturilor şi profiturilor raportate de 
companie. 

Riscul •ferent produselor fi servldllor-Cererea pentru produsele şi serviciile companiei 
şi preţul acestora depind de o varietate de factori asupra ciirora ASCENDIA nu are control şi 
anume: evoluţii economice şi politice la nivel global şi regional; cererea şi oferta la nivel local 
şi Internaţional; cererea consumatorilor din Industrie; legile şi reglementirile existente şsi 
viitoare; reglementiri ale Guvernului în domeniul invAţjmântului şi a lndusbiel IT&C; 
Impactul evenimentelor emnomlce şi politice etc. Dezvoltarea unor produse sau Unii de 
servicii se face ca urmare a analizei trendurilor pieţei, dar şi ca urmare a anticipAril unor 
potenţiale astfel de direcţii. Aşadar, investiţiile companiei în exlnderea gamei de produse şi 
servicii proprii pot avea sau pot s! nu aibA rezultatele comerciale scontate. Se.Merea cererii 
sau neatingerea unor cote suficiente, precum şi preţurile produselor şi serviciilor ASCENDIA 
pot afecta fluxul financiar al companiei şi pot avea efecte negative semnificative asupra 
activitiţii, rezultatelor operaţionale şi poziţiei financiare a acesteia. 

Riscul dat de sezonalltate - Afacerile ASCENDIA sunt Influenţate de câteva sisteme a 
sezonier. Un astfel de sistem este cel al anului şcolar. Acesta Influenţează direct perioad 
încasare aferente liniilor de business ce lmpllcii vânzarea de materiale educaţionale ciitre 
retail, dar şi dtre Ministerul Educaţiei. Un alt sistem în care poate fi Identificat un asp 
sezonalitate este cel aferent bugetelor de training ale companiilor pentru care ASCENDIA p 
materiale de tip eleamlng. Astfel de ciduri pot determina discrepanţe semnificative intre ve 
şi cheltuielile prognozate, provocând şi perioade în care trebuie menţinute costurile fixe al 
desfcişur:irii actvit:Aţii, Indiferent de nivelul veniturilor generate. Pentru eficientizarea şi mlnin 
Impactului negativ al acestor perioade, ASCENDIA foloseşte resll"Sele disponibile în perioac 
mai puţină activitate pentru accelerarea dezvoltllrii propriilor produse. 

Riscul de credit - Acesta este riscul ca o terţă persoană fizicii sau juridicii să nu îşi 
îndeplineasdi obligaţiile conform unui Instrument financiar sau conform unui contract de 
dient, ducând astfel la o pierdere financiarii. Compania este expus! riscului de credit din 
activitaţile sale de exploatare (în principal pentru creanţe comerciale externe) şi din 
activitaţile sale financiare, indusiv depozitele la bAnci şi instituţii financiare, tranzacţii de 
schimb valutar şi alte Instrumente financiare. Pentru minimizarea riscului compania 
analizează şi monitorizează periodic dlenţii prin site-uri specializate de analiză a bonitllţil lor 
şi implementează o politicii stricta privind livrarea de bunuri şi servicii ciitre dienţii rau 
platnici. Totuşi nu s-a identificat o modalitate de eliminare completi a acestui risc. 
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Riscul de lichiditate şi cash-flow • Compania işl monitorizează risrul de a se confrunta 
ru o lipsa de fonduri pentru desfilşurarea activil"Jţii. Compania planifica şi monltortzeaza 
atent fluxurile de numerar pentru a preveni acest risc. Compania, la nevoie poate avea acces 
la finanţare din partea principalelor b:ind partenere. Riscul de lichiditate este asociat deţinerii 
de active imobilizate sau financiare şi de transformarea acestora in active lichide. Activele 
sociel"Jţii (echipamente tehnologice) sunt folosite in activitatea rurenta (prest!ri de servicii 
si dezvoltare de software). 

Riscul asociat cu realizarea prognozelor financiare - Prognozele financiare pornesc de 
la premisa ducerii la îndeplinire a planului de dezvoltare a afacerii. Prognozele au fost flicute 
ru dlligen� şi de o maniera prudentJ, insA nu au fost verificate de cltre un auditor şi sunt 
doar estimări ale unul impact previzionat al activil"Jţilor rurente şi viitoare. ExistJ aşadar 
riscul de neîndeplinire al acestora, ele fiind flicute pe o construcţie ce are ca bază 
Implementarea cu succes a strat*I ele creştere, care la rândul �u este expusă mai multor 
ractori de risc, aşa cum se evidenţiază din acest document. Prin urmare, datele ce urmeaza 
a fi raportate de companie pot fi semnificativ diferite de cele prognozate, ca rezultat al unor 
factori care nu au fost prevAzuţi sau al cl!ror impact negativ nu a putut fi contracarat. 

Rlscul Hoc:blt cu drepturile asupra unor mird tnreglstnte • În acest moment 
compania deţine Uf111Atoarele mirei înregistrate: "ASCENDIA Design", „Coffee LMS", 
"EduTeca", „Dacobo3.com", "Timlogo", "Uvresq", "eJoumeys". Pentru a reduce riscurile 
inregisbiril unor m:ird similare sau a pierde dreptul de mardi, aceste mărci sunt 
monitorizate periodic, pentru a putea depune opozabilitate atunci când este cazul. 

SECŢIU N EA 4: GUVERNANŢA CORPORATIVĂ 

4.1 Organele de admlnlsb'are şi conducerea superioarl 

4.1.1 Numeleî adresa de la locul de mund şi funcţia in adrul sodet:A/ii emitente ale urmltoarelor 
persoane ii prind/)iJlele activit:A/i destăiurate de acestea in afara societăţii emitenteî dad activit:Aţile 
in aJuzA sunt semninative pentru societatea emltent:A: (a) membrii organelor de administrareî 
conducere ii/sau supraveghere; (b) asociaţii comandtafi, in cazul unei sodet;fţi in comandită pe 
acţiuni,· (c) orice membro al conducerii superioare al drui nume poate n menţionat pentru a dovedi 
d societatea emitent:A dispune de pregltirea şi experienţ;J necesara pentru conducerea activit:A/ilor 
sale 

La data Prospectului, Compania este administratli de un Administrator Unic, domnul MĂLUREANU 
COSMIN, pe un mandat de 4 ani, începând de la data de 21.03.2020, conform hotlirârii AGOA Nr. 
0009/21.03.2020. 

MiLUREANU COSMIN - Administrator Unic şi Director General 

M�Hureanu Cosmin, Administrator Unic şi Director General al Emitentului, îşi desflişoara activitatea 
la punctul de luau al Companiei din Burureşti, Bdu. Dada Nr.99, Et. 4, Sector 2, Bucureşti, Romanla. 

Educaţie: 

• 2000 - 2009, Academia de Studii Economice Bucureşti (ASE), România. Facultatea ele Obemeticl!, 
statistică şi Informaticl! Economicl! - specializarea Informatică Economicl! - finalizat cu diplomii de 
Inginer economist 

• Septembrie 2002 - septembrie 2003, Universitatea de Economie şi Ştiinţe ale Afacerii Atena, Grecia. 
Facultatea de Informatică, Cursuri universitare, bursă de şcolarizare 1 an 

• Septembrie 2001 - septembrie 2002, National and Kapodistrian Universlty din Atena, Grecia. 
Facultatea de Filosofie Certificat de corn ten lin visticl limba reacă - bu� de colarizare 1 an 
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( ' •\ tJ 
• 2000 - 2001: Osco Systems Networking Academy - Coleglul Naţional Dimitrie cantemir, Bucureşti 
• 1996 - 2000: Colegiul Naţional Dimitrie cantemlr, Bucureşti - Ajutor analist programator 

Premii importante: 

• 2017 - premiul "Leave a Mark" acordat de fundaţia Romanlan Business Leaders 

• 2014- Premiul "E-Skills for Jobs 2014 - Digital Entrepreneurship„ - oferit de Comisia EuropeanA la 
nivel de E.U. pentru rezultatele obţinute cu compania ASCENDIA DESIGN S.R.L. 

• 2010 - premiul „Tâ�rul Antreprenor al Anului 201on Europa - premiat de Junior Achievement 
Young Enterprise Europe. 

La data Prospectului, conducerea executivi§ este asigurat!§ de: 

ALEX Nll.UREANU -DIRECTOR DE MARKETING (CMO) 

În prezent, Alex MAlureanu, cetăţean român, având adresa de la locul de munc:A în Bd. Dacia Nr.99, 
Et. 4, Sector 2, Bucureşti, îndeplineşte urmltoarele activitl§ţi: 

• Proiectarea si supervizarea strategiei de marketing sl comunicare; • supervizarea dezvoltl§rll de noi produse elei!lmlng şi mleamlng; • Supervizarea dezvoltl§ril site-urilor companiei. 

Educaţie: 

• 2004-2007: Academia de studii Economice, Bucureşti - Finanţe, Asigu�ri, �nci şi Burse de 
Valori • 2000-2004: Colegul Naţional Dimitrie Cantemir, Bucureşti - Ajutor analist programator 

ADRIANA MAl.UREANU -DIRECTOR Dl! PROGRAME $1 FONDURI STRUCTURALE 

Adriana MAlureanu, cetăţean român, are urmAtoarele activitl§ţi şi referinţe în cadrul companiei, 
desmşurate la punctul de luau din Bd. Dada Nr.99, Et. 4, Sector 2, Bucureşti,: 

• cercetarea şi dezvoltarea de module educaţionale în format digit.al (concept, pedagogie, 
coordonare şi supervizare) pentru domeniul academic (preşcolari-adulţi), cât şi pentru mediul 
Instituţional/corporatist; • proiectele de referintil: dezvoltarea în colaborare cu echipa a conţinutului educaţional pentru 
aplicaţiile din Colectla EduTeca şi revista EduTeca; • managementU de proiect şi cercetare pedagogic:A pentru proiectele de cercetare-dezvoltare 
ale companiei; 

• saierea şi publicarea de cArţi de pslho-pedagogle infantilA ("Socializarea copilului. Baza 
lntegrartl în societate", editura Printech, 2009) şi manuale şcolare (Comunicare în limba 
românlj, dasele I, a II-a, a IV-a, Educaţie dvlcl!, dasa a III-a etc.). 

Educaţie: 

• doctorand în educaţie la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Bucureşti • 2011: Certificat Formator, Centrul regional de Formare Profesional:§ a Adulţilor Teleorman 
Pregătirea formării; • 2008 - 2009: Master în Managementul Dezvoltl§rii Afacerilor, Studii postuniversitare -
Facultatea de Ştiinţe Economlce şi Gestiunea Afacerilor (Universitatea Babeş-Bolyai), Ouj 
Napoca (România); • 2002 - 2006: Sociolog (studii de lungă durată), Studii universitare de lungă durat!§ -
Facultatea de Sociologie şi Asistenta Socialii (Universitatea Babeş Bolyai), Ouj Napoca 
România · 
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Punctul 4.1.2 

4.2 
Remuneraţie fi 
beneficii 

4.2.1 Cuantumul 
remuneraţiei 
pll§tite şi 
beneficiile în 
naturi acordate 
de ditre emitent 

,,.-""' - -"' ,· ' . · l � 
/, . -� ,„. J ·-�� 1 •

• ••• 
• 2003 - 2004: bursa de studii limba greadi - National and Kapodistrian University din Atena, 

Grecia; 1996 - 2001: ÎnvAtAtor-Educator • Colegiul Pedagogic „Gheorghe L.az!r", Cluj 
Napoca. 

Domnii MAlureanu Cosmin şi M�lureanu Alex sunt fraţi, Iar Domnul M�lureanu Cosmin şi Doamna 
Ml!ilureanu Adriana Ioana sunt soţi. 

DANIEL COMlNESCU - DIRECTOR FINANCIAR 

Daniel ComAnescu îşi desfiişoara activitatea la punctul de lucru al Companiei dln Bd. Dacia Nr.99, 
Et. 4, Sector 2, Bucureşti,Romania. 

Educaţie: 

• absolvent Facultatea de Comerţ, Academia de studii Economice Bucureşti 

• expert contabil din 2001, membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi (CECCAR) 
Bucureşti. 

Detalii privind orice mndamnare pentro fraudl pronunţat;J in cursul ultimilor dnd ani cel puţin şi 
detalii privind orice inaiminare şi/sau sancţiune publid oRdall adusl/impusl persoanei de la punctul 
4.1.1 de dtre autorit;lfile statutare sau de reglementare (inclusiv de cltre organismele pmfesionale). 

Nu au existat cazlM'I de condamnare penb'u fraudl§, incriminare şi/sau sancţiuni publice oficiale aduse 
de ditre au�ţi/e statutare sau de reglementare în dreptul persoanelor menţionate în prezenta 
secţiune. Persoanele prevhute la punctul 4.1.1 nu au fost împiedicate de o instan� să acţioneze ca 
membru al unul organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau � intervlnA 
in gestionarea sau desflşurarea afacerilor unui emitent 

În ultimul exerciţiu financiar încheiat, conducerea Sodetiţil a fost asigurată de domnul Ml§lureanu 
Cosmin, în calitate de Administrator Unic şi Director General. 

Prin AGOA Nr. 0009/21.03.2020, acţionarii au decis ca remuneraţia pentru contractul de 
management aferent funcţiei de Director General al companlel pentru d. C.OSmin Ml§lureanu � fle 
de 7500 lei net/luna. Prin aceeaşi decizie, acţionarii au hottirât ca pentru contractul de administrare 
aferent funcţiei de Administrator Unic al companiei pentru dl. Cosmin Mălureanu să fie de 4500 lei 
net/luna. 

Alte beneficii obţinute: 

• demntarea/plata cnsturilor cu transportul si cazarea pentru deplasările de afaceri, ln 
Remania sau strain�tate, precum si diurna zilnicii in conform prevederilor legale in vigoare, 
similare celor oferite celor1alţj salariaţi; • punerea la dispoziţie a logisticii necesare desfl§şurarii activităţii curente de conducere în cele 
mal bune condiţii (autoturism de serviciu, combustibil, spaţiu de luau/birou, sisteme de 
comunicare: laptop, telefon mobil, etc) • decontarea/plata costurilor cu seminare/cursuri de pregAtire organizate in ţara/străinătate 

• asigurare medical!§ (de grup), asigurare de viatA, asigurare de răspundere profesională. • dreptul la un concediu de odihnii de 30 de zile lucrătoare plAtite cu valoarea unei 
Indemnizaţii lunare nete. 

De asemenea, in anul 2020, cuantumul remuneraţiei plătite şi beneficiile in natură acordate de ditre 
Emitent conducerii executive reprezintă: 

Pentru ci. Alex Mălureanu - Director De Marketing 

- Remuneraţie brută in valoare de 9960 lei, 
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Alte beneftdl obtlnute: 

• decontarea/plata costurilor cu transportul si cazarea pentru deplasarile de afaceri, ln 
Remania sau străinătate, precum si diurna zilnici ln conform prevederilor l�e in 
vigoare, similare celor oferite celorlalţi salariaţi; 

-\ 

• punerea la dispoziţie a logisticii necesare des�şurării actividţil curente de conducere in 
cele mai bune condiţii (autoturism de serviciu, combustibil, spaţiu de luau/birou, sisteme 
de comunicare: laptop, telefon mobil, etc) 

• decontarea/plata costurilor cu seminare/cursuri de pregAtire organizate ln 
ţară/stlilnatate 

• asigurare medicala {de grup), asigurare de viat!, asigurare de răspundere profesionala. 

• dreptul la un concediu de odihna de 30 de zMe lucrătoare platite OJ valoarea unei 
Indemnizaţii lunare nete. 

Pentru dna. Adriana Malureanu - Dir!d:or De Programe Şi Fonduri Structurale 

- Remuneraţie brud în valoare de 20123 lei*, 

Alte beneficii obţinute: 

• decontarea/plata costurilor cu transportul sl cazarea pentru deplasar11e de afaceri, in 
Remania sau stlilnatate, precum si diurna zilnici ln conform prevederilor legale ln 
vigoare, similare celor oferite celorlalţi salariaţi; 

• punerea la dispoziţie a logisticii necesare cles�şurăril activldţii curente de conducere ln 
cele mai bune condiţii (autoturism de serviciu, combustibil, spaţiu de luau/birou, sisteme 
de comunicare: laptop, telefon mobil, etc) 

• decontarea/plata costurilor cu seminare/cursuri de pregatire organizate în 
ţară/stliin3tate 

• asigurare medicala {de grup), asigurare de viat!, asigurare de răspundere profesională. 

• dreptul la un concediu de odihnă de 30 de zile lucrătoare pU§tite aJ valoarea unei 
Indemnizaţii lunare nete. 

* Dna. Adriana Malureanu este in concediu de maternitate începând cu luna August 2020. 

Pentru dl. DANIEL COMlNESCU 
- Remuneraţie brud în valoare de 7692 lei, 

Alte beneficii obţinute: 

• decontarea/plata costurilor cu transportul si cazarea pentru deplasar11e de afaceri, ln 
Romanla sau străinâtate, precum sl duma zilnici in conform prevederilor legale in 
vigoare, similare celor oferite celorlalţi salariaţi; 

• punerea la dispoziţie a logisticii necesare des�urăril actividţii curente de conducere ln 
cele mal bune condiţii (autoturism de serviciu, combustibil, spa�u de luau/birou, sisteme 
de comunicare: laptop, telefon mobil, etc) 

• decontarea/plata costurilor cu seminare/cursuri de pregAtire organizate in 
ţarA/strălnătate 

• asigurare medical� {de grup), asigurare de viaţă, asigurare de răspundere profesional�. 
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• dreptul la un concediu de odihna de 30 de zile luoitoare plAtite OJ valoarea unei / 
Indemnizaţii lunare nete. 

Cuantumul total al sumelor alocate sau acumulate de emitent sau de Iii/alele sale pentru plata 
pensiilor sau a altor benelidi 
Emitentul nu a alocat sume pentru plata pensiilor sau alte beneficii în favoarea persoanelor din 
conducerea superioara a Ascendia S.A. 

4.3 Cele mai recente infonnapl posibile privind partidpa/iile deţinute in Cilpitalurile proprii ale emitentului 
Partidpaţille şi şi eventualele op/luni pe acţiunile emitentului de cltre fiecare dintre persoanele menp"onate la 
opţiunile pe punctul 4.1.1. 
ac:ţiunl La data de 08 noiembrie 2021, participaţiile deţinute în capitalurile proprii ale emitentului de dtre 

fiecare dintre persoanele menţionate la punctul 4.1.1. sunt: 

• Cosmin MAlureanu - participaţia la capitalul ASCENDIA S.A. este 908.080 acţiuni, 
reprezentând 62,8671 % din drepturile de vot şi din capitalul social; • Alex MAlureanu - paritidpaţia la capitalul ASCENDIA S.A. este 320.861 acţiuni, reprezentând 
22,2135% din drepturile de vot şi din capitalul social; 

• Adriana MAlureanu • paritldpaţia la capitalul ASCENDIA S.A. este 65.000 acţiuni, 
reprezentând 4,5000% din drepturile de vot şi din capitalul social; • Daniel ComAnesru - nu are participaţii în cadrul companiei ASCENDIA S.A.. 

SECŢIUNEA 5: IN FORMAŢII FINANCIARE şi INDICATORII-CHEIE DE 
PERFORMANŢĂ 

5.1. Informaţii flnandare istorice 

5.1.1 
Informaţii 
istorice 
auditate 
pentru 
ultimele 
două 
exerdţll 
financiare 

Informaţiile financiare Induse în prezentul Prospect sunt preluate din situaţiile financiare ale Emitentului la 
31.12.2019 şi 31.12.2020, situaţii întocnite in conformitate OJ Standardele Naţionale de Contabilitate. 

Situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului încheiat la 31.12.2019 precum şf 31.12.2020 au fost auditate. 
Pentru ambele exerciţii financiare, opinia auditorului este fiira rezerve. 

Poziţia flnandari 

J11dicatori bllt1l!t� 2.0.19 2020 Evolu le 
ACTIVE IMOBILIZATE 5.530.006 6.200.762 12,13% 
ImobllizAri necorporale 5.271.258 6.034.164 14,47% 
ImobRlzAri rorporale 210.182 120.353 -42,74% 
ImobilizAri financiare 48.566 46.245 -4,78% 
ACTIVE CIRCULANTE 2.247.726 1.257.523 ·44,05% 
StoOJri 205.682 193.229 ·6,05% 
Creanţe 789.387 406.642 ·48,49% 

Investiţii pe termen sOJrt 349.480 370.198 5,93% 
Casa şi conturi la bănci 903.177 287.454 ·68, 17% 

CHELîUIELU ÎN AVANS 29.373 5.967 ·79,69% 
Sume de reluat într-o perioadA de până la un 
an 29.373 5.967 ·79,69% 
TOTAL ACTIVE 7.807.105 7.464.252 -4,39% 
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Datorii pe termen scurt 349.889 817.076 133,52% 

Datorii pe termen lung 3.626.201 3.979.620 9,75% 

Provizioane o o 
Venituri înregistrate în avans 2.700.448 2.287.589 -15,29% 

capitaluri proprii. din care: 1.130.567 379.967 -66,39% 

capital subsois vArsat 144.444 144.444 
Prime de capital 1.231.385 760.278 ·38,26% 

Rezerve din reevaluare o o 
Rezerve 210.603 210.603 
Profitul sau pierderea raportat:J 15.243 15.828 3,84% 

Profitul sau pierderea exerciţiului financiar -471.108 -751.186 ·59,45% 

CAPITALURI PROPRU ŞI DATORU 7.807.105 7.464.252 -4,39% 

Performanţa finandari 

ln rofllti.Dl_e�ef'tllel) 2019 202Q. EvoluJ!!. 
Cifra de afaceri neti 1.583.128 950.348 -39,97% 

Producţia vândut:J 1.583.354 950.348 -39,98% 

Reduceri comerciale acordate 226 o 
Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 

Sold e o o 
Sold D 17.775 12.453 -29,94% 

Venituri din producţia de imobilizAri necorporale si corporale 1.549.049 1.281.834 -17,25% 

Venituri din subvenţii de exploatare 50.938 o ·100,00% 

Alte venituri din exploatare 407.517 441.531 8,35% 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 3.572.857 2.661.260 -25,51% 

Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 18.355 7.944 -56,72% 

Alte cheltuieli materiale 26.792 6.920 -74,17% 

Alte cheltuieli externe (cu energie şi apli) 16.909 10.684 -36,81% 

Cheltuieli privind mArfurile o o 
Cheltuieli cu personalul 2.714.410 1.989.468 -26,71% 

Ajust:Jri de valoare privind imobiHz!bile corporale şi necorporale 224.581 619.026 175,64% 

Ajust:Jri de valoare privind activele circulante 1.590 174.351 
Alte cheltuieli de exploatare 914.190 702.346 -23,17% 

Cheltuieli privind prestaţiile externe 858.910 670.725 -21,91% 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vArsAminte asimilate 21.394 27.680 29,38% 

Alte cheltuieli 33.886 3.941 ·88,37% 

CHELTUIEU DE EXPLOATARE - TOTAL 3.916.827 3.510.739 -10,37% 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE -343.970 -849.479 -146,96% 

Venituri din dobânzi 1.865 20 ·98,93% 

Alte venituri financiare 54.559 396.512 626,76% 

VENITURI FINANCIARE - TOTAL 56.424 396.532 602,77% 

Cheltuieli privind dobânzile 165.466 277.404 67,65% 

Alte cheltuieli financiare 2.849 10.063 253,21% 

CHEL TUIE LI FINANCIARE - TOTAL 168.315 287.467 70,79% 
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PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCXAR(l) 

VENITURI TOTALE 
CHEL TUIEU TOTALE 
PROFITVL SAU PIERDEREA BRUT(l) 

Alte impozite neprezentate 
PROPITUL SAU PIERDEREA NET(l) A l!X!RCIŢIULUI 
FINANOAR 

Situaţia fluxurilor da trezorerie 

Denumirea el tulul 

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare 
Încasări dienţi 
ÎncasAri diverse/împrumuturi asociaţi/dobânzi 
Plăti furnizori 
Plăţi salariale şi taxe salariaţi 
PIAţi alte taxe 
Plăţi dobânzi/comisioane bancare 
Impozit pe profit plătit/impozit pe venit 
Tva plătit 
Alte plăti (plăţi garanţii si restituiri împrumuturi asociaţi) 

Trezorerie neta d'n activităţi de exploatare 
Fluxuri de trezorerie din activitlţi de investiţie 
Plăti pentru achiziţionarea de acţiuni 
Plăti pentru achiziţionarea de imobilizări ex>rporale 
Încasări din vânzarea activelor 
Dobânzi încasate/Câştiguri titluri de plasament 
Dividende încasate 
Trezorerie neflJ cin activităţi de investiţie 
Fluxuri de trezorerie din activitiţi de finanţare 

Încasări din emisiunea de acţiuni 
Încasări din prime de capital 
Încasări din împrumuturi din credite bancare/obligaţiuni 
Încasl!iri din subvenţii diverse 
Creditori 
Dividende plătite 
Rambursare împrumuturi din credite/obligaţiuni 
Dobânzi plătite la împrumuturi din credite/obligaţiuni 
Trezorerie neta din activităţi de finanţare 

-111.891 

3.629.281 
4.085.142 

-455.861 
15.247 

-471.108 

Creşterea neti a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie 

Trezorerie si echivalente de trezorerie la începutul 
exerciţiului finanâar 

Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfârşitul exerciţiului 
financiar 
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\ 
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109.065 197,47% 

3.057.792 -15,75% 

3.798.206 -7,02% 

-740.414 -62,42% 

10.772 -29,35% 

-751.186 -59,45% 

9 202..0.... 

1.671.997 1.325.691 

393.481 33.198 

961.854 630.974 
2.761.981 1.530.528 

12.928 15.299 

21.407 11.741 

15.742 5.716 

102.135 69.985 

354.515 10.610 

2.165.084 -915.964 

300.000 o 
47.966 35.783 

o o 
o 365.000 

o o 
-347.966 329.217 

o o 
o o 

3.000.000 229.442 

1.162.171 28.6n 

o o 
o o 

756.899 9.687 

150.000 277.404 

3.255.272 -28.977 

742.222 615.724 

160.955 903.177 

903.177 287.453 
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5.1.2 
Modificarea 
datei de 
referinţl 
conta bi li 

Dacă emitentul şi-a modificat datil de referinţA confilbill in intervalu/ pentru care ii sunt solidfilte informaţiile 
financiare istoria!, informaţiile istorice audiate ..,,r acoperi cel pu/f n Z4 de luni sau Întreaga perioadl in care 
emitentul a fost activ, respectiv periOr!lda cea l11ili scurt;§ dintre rele menţionate. 

Nu este cazul. 

5.1.3 Principii, politici si metode contabile 
Standarde de 

PRINOPII CONTABILE 
contabilitate 
Principii, 
politici 
metode 
contabile 

a) Principiul continuititll activitlţji - societatea îşi va continua în mod normal funcţionarea într-un viitor 
fi prevlzl� flr3 a Intra in imposiblMtatea continuArii activitiţji sau firi reducerea semnificativi a acesteia. 

b) Principiul permanentei metodelor - societatea a aplicat aceleaşi reguli, metode şi norme privind 
evaluarea, înregistrarea şi prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând 
comparablhtatea în timp a informaţiilor contabile. 
c) Principiul prudenţei - s-a ţinut seama de toate ajusdrile de valoare datorate deprecierilor de valoare a 
activelor, precum şi de toate obllgaţi�e previzibile şi de pierderile potenţlale care au luat naştere în cursul 
exerciţiului financiar încheiat. 
d) Principiul independenţei exerdţlului - au fost luate în considerare toate veniturile şi cheltuielile 
exerciţiului, făr3 a se ţine seama de data încasării sau efectui!irli pllţji. 
e) Principiul evalulrH separate a elementelor de active şi pasiv - în vederea stabilirii valorii totale 
corespunzltoare unei poziţii din bilanţ s-a determinat separat valoarea fidrui element individual de active 
sau de pasiv. 
f) Principiul intangibllititil exerdţlulul- bilanţul de deschidere aferent anului 2020 corespunde cu bilanţul de 
închidere al exerdţiuful financiar cu închidere la 31.12.2020. 
g) Principiul necompensăril - valorile elementelor ce reprezint! active nu au fost mmpensate cu valorile 
elementelor ce reprezlnti pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile. 
h) Principiul prevalentei economicului asupra juridiaJlui - infonnatfile prezentate în sltuatflle financiare 

reftecti realitatea economici a evenimentelor şi tranzacţiilor, nu ni.nai forma lor jurididi. 
I) Principiul pragului de semnificaţie - orice element care are o valoare semniflcatiw este prezentat cistinct 
în cadrul sltuatfdor financiare. 

POLITia 51 METODE CONTABILE 

Moneda de raportare. 

Situaţiile financiare întocmite la 31 decembrie 2020 sunt întocmite în lei şi exprimate în lei. 

b) Bazele întocmirii sltuatfllor financiare Aceste situaţii financiare anuale au fost întocmite conform OMFP 
nr.58/14.01.2021 şi OMFP nr.1802/2014 şi sintetizează Informaţiile din balanţa sintetici şi analitici§ la data 
de 31.12.2020. Situaţjile financiare anuale cuprind: Bilant prescurtat, Cont de profit şi pierdere prescurtat, 
Situaţia modificlrilor capitalulut propriu, Situaţia fluxurilor de trezorerie, Note explicative la sltuatflle 
financiare anuale. 

c) Imobilizări necorporale 

Imobilizările nemrporale sunt active nemonetare, fira suport material şi sunt prezentate la pret de cost, 
mai puţin deprecierea, calculate prin metoda amortizlril liniare. Amortizarea este înregistratli în contul de 
profit şi pierdere pe perioada estimatll a duratei utile de foocţionare a imobiliz!irii necorporale, aprobata 
prin decizia administratorului. Imobilizările necorporale existente de societate la 31.12.2020 sunt constituite 
din licenţe, softuri precum şi din produse proprii (platforme digitale), realizate prin capitalizare costurilor cu 
forţa de munci, finanţate din subvenţii sau regie proprie. 

d) lrnobilizlri corporale 
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fixe. lmobilizAri sunt prezentate în bilanţ la preţul de cost. Costul a fost determinat oonform regulilor de 
evaluare, în funcţie de modalitatea de Intrare în entitate (cost de achlzltle). Amortizarea se calculează la 
cost prin metoda liniara de-a lungul duratei utile de viaţA estimate a activelor oonform reglement:irilor 
legale. 

e) Imobilizările financiare în suma de 46.245,62 lei sunt compuse în principal din: garanţii acordate în baza 
contractului de închiriere al spaţiului (37.305,50 lei), garanţie ONRC de participare la licitaţie (3.329,46 lei), 
garanţie de bulă execuţie DGPAPI (4.804 lei) etc 
f) Stocuri 

Stocul indude cd-urile educaţionale create şi produse de dtre flrmA. Costul stocurilor cuprinde toate 
costurile aferente achiziţiei, precum şi alte costuri suportate pentru a aduce stoOJrile în forma şi în locul în 
<lire se �sesc. La Ieşirea din gestiune se utiHzeaz! metoda primul intrat-primul ieşit (AFO). La ftnele anului 
2020 dat fiind şi spedfla.11 activit:iţll, societatea deţine următoarele elemente de natura stocurilor: 
"materiale de natura obiectelor de inventar'' 390,59 lei; "produse finite": 221.846,60 din care, depreciate 
calitativ pentru 29.048,34 lei 

g) Creanţe comerciale 

Conturile de creanţe comerciale şi alte creanţe sunt evidenţiate la valoarea lor nominală. 

h) Trezorerie şi echivalente de trezorerie 

Trezoreria şi echivalentele de trezorerie constau in dlsponlbilitlţl băneşti aflate la bănci în lei (124.683,31 
lei) şi valut:i ( 355. 71 EUR / 10.357 .65 USD/ 4,08 GBP) exprimate în lei , totalizând 42.832 lei. 
Dtsponibillt:iţlle în valută au fost evaluate în lei la cursul de închidere comunicat de BNR pentru data de 
31.12.2020, astfel 4,8694 lei/1 EUR /,9660 lei/lUSD/ 5,4201 lei/lGBP. 

i)capitalul social 

La data de 31.12.2020 capitalul social al societlţli, in suma de 144.444,40 lei, este format din 1.444.444 
acţiuni, cu o valoare nominală de 0.10 lei/acţiune. 

j) Dividende 

Dividendele sunt recunoscute atunci când este stabilit dreptul acţionarului de a le incasa. În cursul anului 
2020 societatea nu a awt şi repartizat dividende. 

k) Datorii comerciale 

la finele perioadei 31.12.2020 societatea înreglstreazA datorii pe termen lung (scadente într-o perioada 
mai mare de 1 an) in valoare de 3.979.620 lei şi datorii pe termen scurt (scadente în mai puţin de 12 luni) 
in valoare de 8 17.076 lei, care sunt înregistrate la valoarea nominală, care aproximează valoarea ju� a 
sumelor ce urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite. I) Impozit pe venit • Începând cu anul 
2017, ca urmare a schimbărilor legislaţiei fiscale, societatea se încadrează in categoria mlaointreprinderilor. 
Pentru anul fiscal 2020 societatea datorează un impozit pe venitul miaointreprinderii (1%) în valoare de 
10.772 lei. 

m) Recunoaşterea veniturilor 

Veniturile se ref� la vânzarea produselor fabricate, a serviciilor prestate, mărfurilor vândute, producţia 
proprie de imobilizări, venituri din subvenţii. Sunt evidenţiate de asemenea şi veniturile din diferenţele de 
curs valutar aferente tranzacţiilor în valutl. Veniturile din vânzarea produselor fabricate sunt recunoscute 
pe baza principiilor contabilitlţii de angajament în conformitate cu substanţa economică a contractelor 
aferente. Veniturile din dobânzi sunt recunoscute la momentul încasării lor în contul bancar, conform 
extrasului de cont emis de bandi. Veniturile provenite din diferenţele de curs valutar sunt recunoscute la 
momentul tranzacţiilor valutare şi la momentul evaluării dlsponibilităţllor în valută, a creanţelor şi datoriilor 
în valutl, respectiv la data de 31.12.2020, conform cotaţiilor valutare comunicate de BNR. 
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5.1.4 
Modificarea 
cadrului 
contabil 

5.1.5 
Structura 
sltuaţUlor 
financiare 

5.1.6. 
SltuaţHle 
financiare 
consolidate 

I 

n) Cifra de afaceri 

Cifra de afaceri reprezlntă sumele facturate şi rimase de facturat, nete, mii TVA şi rabaturi comerciale, 
pentru produsele vândute şi serviciile prestate terţilor. 

o) Cheltuielii de exploatare: Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute în perioada la care se referi. 
p) Cheltuielile cu dobânzile bancare sunt recunoscute la momentul comunldiril lor, conform extrasului de 
oont emis de bandi. 
q) Cheltuielile cu dobânzile privind creditele sau alte împrumuturi sunt reamoscute la momentul scadenţei 
şi p�ţil. 
r) Cheltuielile provenite din diferenţele de curs valutar sunt recunoscute la momentul tranzactillor valutare 
şi la momentul evaluării disponibilităţilor în valută, a creanţelor şl datoriilor în valută, respectiv la data de 
31.12.2020, oonfonn cotatlllor <Dmunlcate de BNR. 

Ultimele lnfonnaţli financiare istorice auditate ale Emtentului care conţin informaţii comparative pentru 
exerciţiul precedent, sunt prezentate şi elaborate în aceeaşi fmnă cu cea a situaţiilor financiare anuale ale 
Emitentului care urmeazA sA fle publicate, în conformitate cu standardele naţionale de contabilitate. 
Emitentul nu lntenţioneazA modificarea cadrului contabil .. 

Informaţiile financiare auditate sunt elaborate în oonformitate cu standardele naţionale de contabiHtate, şi 
lndud (a) bilanţul; (b) contul de profit şi pierdere; (c) cash·ftow; (d) metodele contabile şi notele explicative. 

Nu este cazul. 

5.2 Informaţii financiare lntl!lrimare fi alte lnfonnaţil financiare 

5.2.1 

Poziţia llnandarl 

Bilanţ (lei) 30.06.2020 30.06.2021 Evoluţie 

ACTIVE IMOBILIZATE 5.963.784 6.383.624 7,04% 

Imobilizări necorporale 5.753.542 6.274.579 9,06% 

Imobilizări corporale 165.108 62.054 ·62,42% 

Imobilizări financiare 45.134 46.991 4,11% 

ACTIVE CIRCULANTE 1.304.825 1. 595.753 22,30% 

Stocuri 194.268 193.464 -0,41% 

Creanţe 588.873 706.435 19,96% 

Investiţii pe termen scurt 418.393 353.520 -15,51% 

casa şi conturi la �nd 103.291 342.334 231,43% 

CHELTUIELU ÎN AVANS 5.967 5.967 0,00% 

Sume de reluat într-o perioadă de pân� la un an 5.967 5.967 O,OO°Ai 
TOTAL ACTIVE 7.274.576 7.985.344 9,77% 

Datorii pe termen scurt 620.811 1.030.181 65,94% 

Datorii pe termen lung 3.571.582 4.228.399 18,39% 

Provizioane o o 
Venituri inr istrate în avans 2.513.917 2.163.014 -13,96% 
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Capitaluri proprii, din care: 
capital subscris varsat 
Prime de capital 
Rezerve din reevaluare 
Rezerve 
Profitul sau pierderea raporta� 
Profitul sau pierderea exerciţiului financiar 
CAPITALURI PROPRD ŞI DATORII 

Psrfonnanţa flnandarl 
ln Icaţori � e  rofl 
Clfn de afaceri neti 
Producţia vându� 

Reduceri comerciale acordate 

568.266 
144.444 
760.277 

o 
210.603 

15.243 

·562.301 

7.274.576 

30.06 2Q20 
350.521 

350.521 

o 
Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 

Sold c o 
11.959 Sold o 

Venituri din producţia de imobilizari necorporale si 
corporale 

Venituri din subvenţii de exploatare 
Alte venituri din exploatare 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 
CheltuleU cu materiile prime şi materialele 
consumabile 
Alte cheltuieli materiale 

Alte cheltuieli externe (cu energie şi a�) 
Cheltuieli privind marfurile 
Cheltuieli cu personalul 
Ajus�ri de valoare privind imobilizarue corporale şi 
necnrporale 
Ajus�ri de valoare privind activele circulante 
Alte cheltuieli de exploatare 
Cheltuieli privind prestaţiile externe 
Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte 
asimilate 
Alte cheltuieli 

CHEL TUIEU DE EXPLOATARE - TOTAL 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE 

Venituri din dobânzi 

Alte venituri financiare 
VENITURI FINANCIARE - TOTAL 
Cheltuieli privind dobânzile 

Alte cheltuieli financiare 
CHELTUIEU FINANCIARE - TOTAL 

PROmuL SAU PIERDEREA FINANCIAR l 

749.157 

o 
215.203 

1.302.922 

3.655 

5.714 

6.877 

o 
1.138.563 

312.984 

o 
350.161 

329.125 

13.303 

7.733 

1.817.954 
-515.032 

7 
96.217 

96.224 
138.673 

1.315 

139.988 
-43.764 

563.750 
144.444 

9.092 

o 
210.603 

17.306 

182.305 

7.985.344 

30.06.2021 
846.278 

846.278 

o 

o 
61 

502.306 

o 
428.377 

1.776.900 

3.210 

29 

6.143 

o 
935.478 

307.775 

o 
412.951 

366.257 

24.370 

22.324 

1.665.586 
111.314 

4 
223.913 

223.917 
138.307 

7.316 

145.623 
78.294 

-0,79% 

0,00% 

-98,80% 

0,00% 

13,53% 

132,42% 

9,77% 

Evolu le 
141,43% 

141,43% 

-99,49% 

-32,95% 

99,06% 

36,38% 

·12,18% 

-99,49% 

-10,67% 

-17,84% 

-1,66% 

17,93% 

11,28% 

83,19% 

188,68% 

·8,38% 

121,61% 

-42,86% 

132,72% 

132,70% 

-0,26% 

456,35% 

4,03% 

278,90% 
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VENITURI TOTALE 1.399.146 

CHEL TUIEU TOTALE 1.957.942 

PROPITUL SAU Pil!RDERIA BRUT(l) -558.796 
Impozite neprezentate 3.505 
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(l) A 
EXERCIJ1ULUI FIHANCIAR -562.301 

Situaţia fluxurilor dtl trezonHitl 

Înc:asart de la dlenţi 
D entul.ui 

Dobânzi încasate/Diferenţe de curs/Alte încasări (rea.Jpel°Arl taxe) 
PUitl ditre furnizori şi angajaţi 
Dobânzi plătite + comisioane bancare + diferenţe de rurs 
Impozit pe profit pUltit I Impozit pe venit mlaointreprindere 
Taxe salariale/tva/alte taxe 
Tl"f!ZOmie net:A dn activit:Aţi de exploatare 
Plăţi pentru achiziţionarea de acţiuni 
Plăti pentru achi2itlonarea de imobilizări corporale/necorporale 
Înc:asari clin vânzarea de imobilizliri corporale 
Dobânzi încasate 
Dividende încasate 
Trezorerie net:A dn activit:Aţi de investiţie 
încasari din emisiunea de acţiuni / operaţjunl de portofoliu 
Înc:asart din prime de capital 
încasari din împrumuturi pe termen lung I emisiuni de obligaţiuni 
Încasart din subventli diverse 
Credite pe termen scurt 
Creditori diverşi (asociaţi) 
Plata leasing financiar şi dobânzi obligaţiuni 
Dividende plătite 
Plata rate credite / linii de credit 
Trezorerie net:A dn activitAţi de finanţare 
Creşterea net.I a trezoreriei tl echivalentelor de numerar 
Trezorerie si echivalente de trezorerie la începutul 
exerciţiului finandar 
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfârşitul 
exerci ·ului finandar 

2.000.817 43,00% 

1.811.209 -7,49% 

189.608 133,93% 
7.303 108,36% 

182.305 132,42% 

677,927 826.381 
o o 

-1,025,902 877.122 
-2,333 2.461 
-5,716 6.457 

-362,937 579.142 
-718,961 -638.801 

o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

25.000 240.000 

o o 
o o 

28.672 237.469 
o 402.474 

22.209 56.335 
156.806 150.110 

o o 
o 92.386 

-80.925 693.782 
-799.886 54.981 

903.177 287.453 

103.291 342.334 

5.3 Auditarea situaţJllor financiare anuale 

5.3.1 
Auditarea 
situaţiilor 
financiare 

Situa�ile financiare anuale ale Emitentului au fost auditate de �tre societatea Contello Audit SRL, C.I.F. 
35444146, Nr. Reg. Come{ului 140162212016, Aut CAFR 42861 2012, OJ sediul social în calea Moşilor, 
nr. 288, bi. 32, sector 2, Bucureşti. Auditor financiar: Simbotin Adriana înregistrat la camera Auditorilor 
financiari din România cu nr. 4286/2012. 
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5.3.2 Alte 
lnfonnaţil 
auditate de 
auditori 

5.3.3 
Informaţii 
financiare 
neauditate 

Raportul de audlt aferent exerdţiulul flnandar 2020 

Oţinia filr.l rezerve 

\ 
J 

„În opinia noasbi, situaţiile financiare individuale anexate ale Companiei oferă o imagine fidelii a 
poziţiei financiare a Societăţii la 31 Decembrie 2020, precum şi performanţa sa financiară, ftuxurile de 
trezorerie, pentru anul încheiat la aceasd dad, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 
din România nr. 1802/2014 cu modlfidhile ulterioare ["OMF 1802"). n 
Baz• Oţiniei 

Am desfcişurat audltul nostru în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit ("ISA") si Legea 
nr.162/2017 („Legea' '). Responsabiltdţile noastre în baza acestor standarde sunt desoise detaliat in 
secţiunea "ResponsabilitAţile auditorului într-un audlt al situaţiilor financiare" din raportul nostru. 
Suntem Independenţi faţl de Societate, mnform Codului Etic al Profesioniştilor ContabiU emis de 
Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerinţelor 
etice care sunt relevante pentru audltul situaţiilor financiare ln Romania, indusiv Legea, si ne-am 
îndeplinit responsabllidţile etice conform acestor cerinţe si conform Codului IESBA . Credem ca probele 
de audît pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a fumiza o baza pentru opinia noasbi." 

Raportul de auclt afer'wtt uerdţfulul ftnandar 2019 

Oţtnie filr.l rezerve 

„În opinia noastră, situaţiHe financiare Individuale anexate ale Companiei oferă o Imagine ftdelll a 
poziţiei financiare a Societăţii la 31 Decembrie 2019, precum şi performanţa sa financiară, ftuxurlle de 
trezorerie, pentru anul încheiat la aceastJ dad, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 
din România nr. 1802/2014 cu modltldrtle ulterioare ["OMF 1802")." 

Baza Oţiniei 

„Am desf!şurat auditul nostru in conformitate aJ Standardele Intemaţlonale de Audit ("ISA") si Legea 
nr.162/2017 („Legea' '). ResponsabllltAţile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în 
secţiunea "ResponsatilitlţHe audltorutui într-un audit al situaţiilor financiare" din raportlJ nostru. 
Suntem independenţi fata de Societate, conform Codului Etic al Profesioniştilor Contabili emis de 
Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerinţelor 
etlCE care sunt relevante pentru auditul situaţiilor financiare in Remania, induslv Legea, si ne-am 
îndeplinit responsabllitAţile etice conform acestor cerinţe şi conform Codului IESBA • Credem ca probele 
de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastră." 

Indcarea celorlalte infotmafii dn documentul de Înregistrare care au fost audtate de audtDri. 

Nu este cazul. 

În cazul in care infonnatiile financiare dn Prospect nu au fost extrase dn situaţiile financiare audtate 
ale emitentu/li, se menţioneazl sursa acestDra şi faptul că informaţiile nu sunt auditate. 

Informaţiile financiare interimare la 30.06.2020 şi 30.06.2021 nu au ftlcut obiectul unei misiuni de 
audlt. 
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5.4. Indicatorii-chele de performanţi (KPI) 

5.4.1 
Indicatorii-
cheie de 
performanţi 
{KPI) 

În mJsura În care nu este prezenta/;l În al/;l parte În documentul de Înregistrare $i În cazul În care un 
emitent a publicat indicatori-cheie de performant# flnandari $i/sau operaţionali sau a illes sA includl 
astrei de indicatori În documentu/ de Înregistrare, În doaJmentul de Înregistrare se indude o descriere 
a indk:atortlor-cheie de pt!Jformanţ# ai emitentr.lui pentru fiecare exerciţiu finana'ar din perioada vizaf;l 
de informaţiile flnandilre istorice. KPI trebuie calculaţi pe o bazJ aH11paraă/A. 

Nu este cazul. 

5.5 Modlftclrt O desaiere a aricire/ modiliclri semnificative a poziţiei flnandare a grupului Cilte s-a produs de la 
semnificative sfâf1itul ultimulu exerciţiu flnandar pentru care au fost public.ale situaţii tlnandare auditate sau 
ale pozlţim Informa/ii fil1ilnciare interimare, sau o declaraţie negativi adecva/;l. 
financiare a 
emitentului 

Nu este cazul. De la sfârşitul perioadei de raportare indleiatll la 30.06.2021 nu s-au înregistrat 
modlfldri semnificative a poziţiei financiare a Emitentului. 

5.6 Politica de 
distribuire a 
dividendelor 

5.7. 
Informaţii 
financiare pro 
forma 

Potrivit dlspoziţjNor legale în vigoare şi în conformitate ai Actul constitutiv al companiei, fiecare acţiune 
plAtttll acorda deţinAtorulul dreptul de a primi dividende. Olvldendele sunt distribuite acţionarilor 
proporţional ru participaţia lor la capitalul social vărsat. Dividendele pot fi distribuite doar din profitul 
determinat conform situaţiilor financiare al companiei, astfel cum sunt aprobate de Adunarea Generata 
a Acţionarilor. Adunarea Generala a Acţionarilor stabileşte cuantumul dividendelor ce pot fi distribuite 
in baza profitului distribuibil obţinut în anul ftnandar precedent 

ln litimll 3 ani nu au fost repartizate şi achitate dividende. 

În conformitate cu planurile dedarate in 2016, la listarea ASCENDIA S.A., compania intenţioneaza � 
reinvesteascl profitul obţinut pentru dezvoltarea liniilor de afaceri şi aearea de produse software noi, 
proprietare, aceasti strategie urmând a fi supu� spre aprobare Adunarii Generale a Acţionarilor {AGA) 
din fiecare an, în conformitate cu reglementllrile BVB privind piaţa AeRO, cât şi a reglementllrilor legale 
în vigoare. 

În cazul unei modliafri semnificative a valorilor brute, se include o descriere a modului În care 
tranzacţia ar fi putut ah!ctiJ activele, datoriile şi rezultatul emitentului, daci tranzacţia ar li avut loc la 
Începu�perioadei carerare oăectulra�rosaumdata indcaM. 

Nu este cazul. 

SECŢIUNEA .... : IN . .... RMAŢII PRIVIND ACŢIONARII 

6.1 Prfndp•IH acţionari 

6.1.1 În mJsura În care aceste infarmaţii sunt cunoscute de emitent, numele oriclrei persoane care, in mod 
direct sau indirect, are un interes in capitalul sau drepturile de i.t?t ale emitentului care reprezinf;l cel 
puţin 5 96 dn Cilpitalul total sau drepturile de vot totale, precum şi cuantumu/ inreresului lieafrei astfel 
de persoane, la data Prospectulu� sau, in absenţa unor astfel de persoane, o declaraţie negativi 
adecvaM. 

Potrivit Registrului Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A., acţionarii principali ai Emitentului cu 
detineri cunoscute peste pragul de 5% dln totalul drepturilor de vot fiecare la data de 08.11.2021, sunt 
prezentaţi dupA cum urmeazA: 

4 1  



Acţjonar Acţjunl 
MALUREANU COSMIN 908.080 

MALUREANU ALEX 320.861 

Persoane fizice 1 88.170 

Persoane juridice 27.333 

TOTAL 1 .444.444 

( ·\ 
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Procent 
62,8671% 

22,2135% 

13,0272"/o 

1 ,8922% 

100 % 

6.1.2 Drepturi Informaţii dn care sS reiasl daci acţionarii prindpall ai emitentului au dreptrri de vot diferite sau o 
de vot diferite declara� negativl adecvat.I. 

6.1.3 
Controlul 
asupra 
Emitentului 

La data intoanlril Prospectului, toate acţiunile Emitentului sunt ordinare şi conferă deţinătorilor lor 
drepturi egale. Nu exl� situatll in care acţionari al Emitentului sA albii drepturi de vot diferite. 

În m4sura in care aceste informaţii sunt cunoscute de emitent, se pt'l!Cizsa daal emitentul este deţinut 
sau controlat, dred sau indrect, şi de altre dne şi se desaie natura controlului şi mlsl.lile adoptate 
pentru ca acest control sl nu fle exerdlilt in mod abuziv. 

La data de 08 noiembrie 2021, Emitentul este controlat, în mod direct, de acţionarii M!lureanu Cosmin, 
care deţine un procent de 62,8671 % din totalul capitalului social şi al drepturilor de vot ale Emitentului 
şi Mălureanu Alex, care detlne un procent de 22,2135% din totalul capitalului sodal şi al drepturilor de 
vot ale Emitentului. 

Controlul asupra Emitentului se face conform prevederilor legale şi ale Actului constitutiv. Structurile şi 
procesele de gwemanţl corporativă asigura exercitarea statutara şi neabuzivă a conbdulul asupra 
Emitentului. 

6.1.4 Acorduri O desaiere a aCDrdurilor cunoscute de emitent, a afror aplicare poate genera sau impiedc:a, la o datif 
privind ulterioarl, o se/limbare a controlului asupra emitentliui. 
controlul Emitentul nu are cunoştinţl de existenţa unor acorduri a căror aplicare poate genera, la o dad§ ulterioara, 

schimbarea controlului. 

6,2 Proceduri Judldare fi de •rbltraj 

6.2.1 Informaţii privind orice procedtd guvernamentali, judciarl sau de arbitraj (inclusiv ori� astfel de 
procetiri in derulare sau potenţiali de c:are emitentul are cunoştinţă) din ultimele 12 luni, cel puţin, 
Cilre ar puma avea sau a avut recent efecte semnificative asupra poziţiei finandare sau a proRlilbilitifţii 
emitentului şi/sau a gruptiul, sau o dedaraţie negativl adecvatif. 

Emitentul declara că nu are cunoştinţl de vreo procedura guvernamentală, judiciara sau de arbitraj 
încheiadS, în derulare sau potentială, din ultimele 12 luni, care ar putea avea sau a avut recent efecte 
semnificative asupra poziţiei financiare sau a profitabilidStil Sodet!ţil. 

6.3 Conflicte de Interese la nivelul organelor de administrare, conducere şi supraveghere şi al conducerii 
superioare 

6.3.1 Informaţii dare privind orice potenţial CDnffict de interese intre obligaţiile faţă de emitent ale orialreia 
dintre persoanele menţionate la punctul 4.1 şi interesele sale private şi alte obligaţii. În c:azul in c:are 
nu existif astfel de CDnfficte de in� trebuie f8cut;f o declaraţie in acest sens. 
Informaţii privind orice Înţelegere sau aCDrd cu acţionarii prindpali, dienţii, furnizorii sau alte persOâne, 
in temeiul alrora oric:are dintre petsOânele menţionate la punctul 4.1 a fost aleâSI ca membru al unul 

n de administra conducere sau 5 'fiere sau membru al conducerii 
· 

re. 
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Oetalii privind orice restricţie acceptatJ de persoanele menţionate la punctul 4.1. privind cesionarea, 
Într-o anumitJ perioadA de timp, a valorilor moaliare ale emitenttiui deţinute de acesl:l!a. 

Între Administratorul Unic şi membrii conducerii superioare nu s-au identificat situaţii de oonfllct de 
Interese, nici înţelegeri, arnrd cu acţionarii principali, furnizori sau alte persoane în temeiul dlrora 
oricare din persoanele menţionate la punctul 4.1.1 a fost aleasA ca Administrator Unic sau ca membru 
al mnducerii superioare. 

Nu exlsd restricţii acceptate de persoanele menţionate la punctul 4.1.1 privind cesionarea, într-o 
anumitl perioadA de timp, a partidp3rilor lor la capital� social al emitentului. 

Prin politici şi proceduri Interne, în vederea conform!rll aJ prevederile legale în vigoare dar şi a alinierii 
la principiile de guvemantl coqx>ratlw, exisd şi se aplldi mecanisme de Identificare şi gestionare a 
potenţialelor conflicte de interese la nivelul admlnlstl'Arti şi conduCl!ril Emitentului. 

6.4 Tranzacţii cu plrţi •tUlate 

6.4.1 Daci St.andardele Intema/jona/e de Raport;J� financiari a<bptate În conformitate aJ Regtiamentul 
(CE) nr. 1606/2002 nu se aplicl emitentului, tnNJuie prezentate urm41Darele informaţii pentru perioada 
acaperit# de Informaţi� financiare istorice şi pânA la da!iJ documentu/li de Înregistrare: 

(a) natura şi cuantumul tuturor tranzacţiilor aJ plrţi afiliate care, luate separat sau În af/Silmblu, sunt 
import;Jnte pentru emitent Oad tranzacţiile cu pfrţi afiliate nu s-au des�urat În condfiile pieţei, se 
explid moti.-e/e. În cazul Împromutunlor În curs, inclusiv al garan/lilor de orice tip, se indici cuantumu 
soldului de rambursat; 

(b) cuantzmul sau procentaju/ n!{Xf!Zent.at de tranzacfJlle Încheiate cu pfrţi afiliate din dfi'a de afaceri 
a emtentulu. 
Nu este cazul. 

6.5 Capitalul social 

6.5.1 -

6.5.2 

6.5.3 

Cuantumul capit.altiui emis P, pt!fltrv fiecare categorie de acţiuni: 
(a) capit1Jlul social autorizat tot.al al emitentult.i; 

(b) numlrul de acţiuni emise şi achitate inll!gral şi numArul de acţiuni emise, dar neachitate integral; 

(c) valoarea nominali a unei acţiuni sau faptul a1 acţiunile nu au o valoare nominali; 

(d) o reconciliere a numlrului de acţiuni aflate În drculaţie la data deschiderii şi la dat.a Închiderii 
exerriţiului. 

Se precizead daci peste 1096 din capitalul social a fost vărsat prin intermediu/ altor active decât 
numerarul În perioada vizaf;f de situaţiile finandare anuale. 

La data Prospectului, capitalul social al ASCENDIA S.A. era de 144.444,4 lei subsois şi vărsat integral 
în numerar, îm�rţit într•un număr de 1.444.444 acţiuni nominative, ordinare, dematerializate, 
conferind drepturi egale în Adunarea Generală a Acţionarilor, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare. 

Nldo fracţiune din capitalul social nu a fost vărsat prin Intermediul altor active decât numerarul în 
perioada vizatl de situaţiile financiare anuale la care se face referire în prezentul Prospect. 

Numărul şi caraden"stidle principale ale acţiunilor care nu reprezintă capta� daaJ exisfi1. 

Nu este cazul. 
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6.5.4 

6.5.5 

6.5.6 

6.5.7 

( \ 
j 

Numlrul, valoarea <Dnlabill şi valoarea nomina/A a t1cflunilor emitentului deţinute de emitent SilU ln 
numele emitentului ori de dtre filialele t1cestuia. 

Nu este cazul. 

Cuantumul valorilor mobiliare convertiale, preschimbi/bile SilU lnsoJite de bonuri de subsaiere, cu 
indcarea condiţiilor şi ii procedurilor de conversie, schimb SiJU subscriere. 

Nu este cazul. 

Informa/ii despre orice drept de achiziJie şi/Silu obliga/ie t1fetent{I) capitalului t1utorizat, dilr neemis, 
SilU despre orice ilngajament de majorare a capitalului soda� precum şi condiţiile acestora. 

Nu este cazul. 

Informaţii privind capitalul social al oric:lrvi membru al gropu/ul care face oăectul unei opţiuni sau al 
unui ilCDrd cmdiJionat SdU necondjionat care prevede acordarea unor opţiuni asupra api/alt.lui şi 
detiJlll prMnd opţiunile respectiYe, inclusiv i<Mntitatea pt!l'SOilne/or la are se referi. 

Nu este cazul. 

6.6 Actul comtltut:lv fi statutul 

6.6.1 O scurd desam a oriclrei prevedeJi din actul constitutiv are ar putei1 ai.e ca efect amânarea, 
suspendarea sau Împiedicarea schimbftii controlu/li asupra emitenâiui. 

Nu este cazul. 

6.7 Contracte importante 

6.7.1 RezlK11i1tul oriafrui contract importlJnt (a/11!/e dec,ât cele incheiate ln adrul normal al activitlfii) Încheiat 
dt! r:Atre emitent SiJU orice alt membru al grupu/li, i'n cursti anului imediat anterior publldrii 
documentului de lnregistrare. 

1. Semnarea unul acord de finanţare prin rraSll"a P<X/222/1/3 

Ministerul Cercetârii, Inowrii şi Digitalizlirii, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul 
Opera�onal Competitivitate 2014-2020, la data de 30.09.2021 a finalizat semnarea cu ASCENDIA S.A. 
a oontractulul de finanţare aferent proiectului ..sistem inovativ pentru managementul şi analiza datelor 
de mari dimensiuni utilizate pentru gestionarea garan�ei produselor sau serviciilor", Cod SMIS 2014+: 
123011, depus de oompania noastrA spre finanţare în anul 2018 în cadrul apelului POC/222/1/3. 
Proiectul, al dlrui mel intern va fi „eGarantle", se va desfăşura pe durata a 24 luni, înrepând cu data 
semn&ii, în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti. Valoarea totala eligibllli a proiectului este 
4.915.904,00 lei. AMPOQ'OIC aoordl§ o finanţare nerambursabila în sumă de 3.821.702,50 lei 
(77,7416% din valoarea totala eUgiblll§ aprobat!) pentru ambii parteneri. Valoarea finanţării 
nerambursabile pentru ASCENDIA S.A. este 3.262.680,50 lei. 

2. Semnare oontract cu Ministerul Educaţiei din Republica Moldova 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării din Republica Moldova, la data de 21.05.2021 a finalizat 
semnarea cu ASCENDIA S.A. a oontractului „Proiectarea, dezvoltarea şi instalarea unui set de software 
pentru înwţământul special în cadrul Proiectului de Refonnl§ în Educaţie din Moldova", ce vizează 
livrarea unei soluţii complete de eleaming, oompusă <intr·o licenţă on-premlse pentru CoffeeLMS şi 
licenţe SAAS pentru instrumentul de creare de materiale e-leaming UVRESQ, prewm şi servicii 
asociate, induslv servicii pentru producţia de oonţinut electronic. 
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Valoarea semna� a contractului este de 144.476,65 USD, Iar durata de implementare este pânl§ la 30 
Aprilie 2022. 

3. Semnare contract de finanţare M2 

Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului BuaJreşti, la data de 13.04.2021 
a finalizat semnarea aJ ASCENDIA S.A. a contractului de finanţare aferent grantului pentru capital de 
lucru pentru care ASCENDIA a depus dosarul în 2020. Aceste granturi sunt acordate beneficiarilor IMM
uri aJ activitate economidl în unul din domeniile de activitate pr-Mzute în documentaţia schemei de 
ajutor de stat - Sprijin pentru IMM·url in vederea depAşirii aizel economice generate de pandemia 
COVID - 19, prin cunoscuta m6suri M2. Valoarea totalA a proiectului este de 273.089,58 lei, din care 
237.�9,20 lei grant şi 35.620,38 lei ooftnantare. Valoarea grantului primit este nerambursabila, iar 
plAţile aferente vor fi derulate prin CEC Bank. 

4. Proiect potenţi•I - Edulib 

Având în vedere anvergura potenţială, mnsldetim că este relevant să predzAm c.ă Ascendla face parte 
dintr-un consorţiu Important ce a depus oferti în cadrul licitaţiei pentru proiectul Edulib. Udtatia este 
organizat! de AGENTIA DE ADMINISTRARE A RETELEI NATIONALE OE INFORMATICA PENTRU 
EDUCATIE SI CERCETARE, în calitate de Autoritate C.Ontractan� pentru contractul de achizitie publică 
"fumizare produse - platforma digitala cu resurse educaţionale deschise (Edlilb)". C.OnslderAm d 
oferta noasbi este cea mai bunA şi, dadi acest proiect va fi câştigat, va aduce pentru compania 
noastri un mntract comercial de peste 3,3M euro, surra ce estimAm di va fi plAtit! dltre oompania 
noastri pe parwrsul a 2 ani fiscali. La data redactlirll prezentului prospect în procedura de conbtractare 
urmeazA pasul lidtaţiei electronice (ce se va ftnallza la 29.10.2021, conform calendarului publicat de 
autoritate), urmând apoi deliberarea si atribuirea. Persoanele interesate pot urmAri stadiul licitaţiei 
direct din platforma SICAP (https://e·lldtatie.ro/), anunţ de participare nr. CN1024250 / 12.09.2020, 
fiind Informaţie disponibilă public. 

SECŢIUNEA 7 :  DOCUMENTELE DISPONIBILE 

7.1 O dedarafie {X'in care se mnfirml faptul al, În perioada de va/abilitate a Prospectului, pot li consultate, 
dupl caz, urmltoarele documente: 
(a) actul coostitutiv şi statutul actualizate ale 1!171itentului; 

(b) tDiJte rapoartr!le, corespondenţa şi alte docvmente, evalulrile şi dedaraţiile !Icule de un expert la 
solidtareit Emi�tului, din care anumite plrţ; sunt induse sau menţionate În documentul de 
inregstrare. 

Indcareit site-ult.i pe care pot fi mnsultate docvmentele. 

În perioada de valabilitate a Prospectului, pe site-ul Emitentului, la sectiunea „ Pentru Investitori" , 
tlttps:/fwww.ascencfia.ro/ronnvestitQd, pot fi consultate Actul constitutiv, Prospectul, precum şi 
toate documentele relevante acestei operaţiuni. 

Formularele de Subscriere şi de Retragere a Acceptului de subsoiere, decizia de aprobare a 
Prospectulli de ditre ASF precum şi Prospectul în Integralitatea sa vor fi disponibile in format electronic 
şi pe site-ul BVB, httDs://www.bvb.ro/ �al Intermediarului. httos://www.goldrinq.ro/ şi, de 
asemenea, in format fizic, la sediul social al Emitentului sau Intermediarului, unde pot fi consultate 
zilnic pe întreaga perioadA de derulare a operaţiunii obiect al prezentului Prospect, in intervalul orar 
10:00 - 14:00. Având in vedere contextul pandemiei COVID19, pentru consultarea documentelor 
aferente operaţiunii pe suport de hârtie, persoanele interesate sunt solicitate � îşi programeze vizita 
prin email, la adresa office@aşcendia.ro. sau telefonic, la numărul de telefon +4037108920. 
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PARTEA A II-A. INFORMAŢII PRIVIN D  VALORILE MOBILIARE OBIECT AL 
OFERTEI 

SECŢIUNEA 1. SCOP, PERSOANE RESPONSABILE, INFORMAŢII PRIVIND 
TERŢII, RAPOARTE ALE EXPERŢILOR ŞI APROBAREA AUTORITĂŢII 
COMPETENTE 

Punctul 1.1. 
Persoane 
responsabile 

Punctul 1.2. 
Declaraţii ale 
persoanelor 
responsabile 

Punctul 1.3 
Declar'illţii, 
rapoarte 
atribuite 
ex e lor 
Punctul 1.4. 
Informaţii de 
la o terţi 
parte 

Se ldentifid toate persoanele responsabile pentru informaţiile prMnd valorile mobiliare, 
Indicând, fn cel de al doilea caz, pArţile fn cauzA. În cazul fn care pefSOilnele responsabile 
sunt persoane fizice, lndusiv membri ai organelor de administrare, conducere sau 
supraveghere ale emitentulu� se lndld numele şi funcţia aceslDra; in cazul persoanelor 
jurfdce, se inc/Id denumirea şi sediul social. 

Informaţiile care au stat la baza elaboriril prezentei secţiuni referitoare la 
valorile mobiliare sunt fumizate de citre lmltent: ASCENDIA S.A., cu sediul social 
în Bucureşti, Str. Eufrosln Poted Nr.40, Et.1, Sector 2, înmatriculata la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. H0/6604/2007, cod unic de Identificare nscală RO 21482859, telefon 
021/312.42.26, adresa de e-mail office@ascendia.ro, website www.ascendia.ro. 

Intermediarul: SSIF GOLDRING S.A., cu sediul social în Târgu Mureş, Str. Tudor 
Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureş, înmatriculată la Ofldul Registrului Comerţului sub nr. J26-
440/19.04.1998, cod unic de identfflcare fiscală RO 10679295, autorizata de CNVM/ASF prin 
decizia nr. 2734/08.08.2003, nr. atestat: 372/29.05.2006, înscrisă în Registrul CNVM/ASF cu 
nr. PJROlSSIF/260045, telefon/fax 0265 269 195 / 0365 455 254, adresa de e-mail 
qoldrinq@aoldrinq.ro. website www.goldrina.ro. 

Persoanele responsabile pentru lnformatllle cuprinse în prezentulProspect: 

din partea Emitentului: dl. Cosmin Mllureanu - Director General. 
din partea Intermediarului: dl. Virgil Zahan - Director General. 

O declaraţie a persoanelor responsabile pentru informaţiile privind valorile mobiliare din care 
sA reiasl d informaţi/le induse În secţluneiJ privind valorile mobiliare sunt, după cunoştinţele 
lor, conforme aJ realitatea şi d Informaţi/le privind valorile mobil/are nu conţin omisiuni 
susceptibile sA le afecteze semnificaţia. 

Reprezentantul EmitenbJlul şi al Intermediarului declară că, du� luarea bJbJror măsurilor 
rezonabile în acest sens, informatille Induse în prezentulProspect privind valorile mobiliare 
sunt, du� cunoştinţele lor, conforme cu realitatea şi că acesta nu conţine omisiuni 
susceptibile să ii afecteze semnificaţia. 

Nu este cazul, prezentul Prospect nu conţine declaraţii atribuite unor persoane în calitate de 
experţi. 

În cazul Î1 care informaţiile provin de la o terţA parte, se furniZeiJză o confirmare privind 
caracterul acurat şi complet al acestora, precum şi sursa aceslDra. 

Nu este cazul, prezentul Prospect nu conţine declaraţii atribuite unei terte flărti. 
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Punctul 1.5. 
Declaraţie 

Punctul 1.6. 
Interesele 
persoanelor 
implicate în 
oferta 
Punctul 1.7. 
Motivele 
ofertei, 
utilizarea 
fondurilor 
obţinute fi 
cheltuielile 
aferente 
emisiunii/ 
ofertei 

Prezentul Prospect UE de creştere a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Anandară 
(ASF) în cali�te de autoritat:E;. competent! în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1129, prin 
Decizia nr. l�fbt <.'1. f i. k2...( 
Aprobarea ASF se refe� exduslv la îndeplinirea standardelor privind caracterul exhaustiv, 
Inteligibil şi coerent Impuse de Regulamentul (UE) 2017/1129 şi nu trebuie considerat! drept 
o aprobare a caltt!ţil valorilor mobiliare obiect al Prospectului. 

În vederea luării unei decizii investiţionale bine fundamentate, investitorii ar trebui să 
evalueze el înşişi în ce rrasură Investiţia în valorile moblllare oferite conform Prospectului le 
este adecvat!. 
Informaţiile privind valorile mobiliare din prezenta secţiune au fost elaborate ca parte a unui 
Prospect UE pentru creştere în conformitate cu art. 15 din Regulamentul (UE) 2017/1129. 

Emitentul nu are runoştlnţă de Interese particulare ale unor terţe persoane fizice sau 
juridice, nici de existenţa unor conflicte de Interese care ar putea Influenţa semnificativ 
oferta. 

Motivele ofertei şi, dupJ caz, valOilrea net4 estimat4 a veniturilor obpnute, defalcat4 pe 
principalele utilizări prevlzute, În ordinea descrescltoare a priorit4ţii. În cazul În care 
emitentul preconizszA ci veniturile estimate nu vor fi sulidente pentru finanţarea tuturor 
obiectivelor avute În vedere, se indici sursa şi valoarea fondurilor suplimenliJre necesare. 
Trebuie fumizate, de asemenet?J, informaţii detaliate privind utilizarea veniturilor obţinute, in 
special În cazul În care acestea sunt utilizate pentru achiziţionarea de active altfel decât in 
cursul normal al activităţi/or, pentru finanţarea achiziţiei anunţate a altar intreprinderi sau 
pentru rambursarea, reducerea sau răscumpJrarea unor datorii. ValOiJrea tal:iJlă net4 a 
venituri/or obţinute in urma emisiunii/ofertei şi o estimare a cheltuielilor toliJle aferente 
emislunii/ofertel 

O explicaţie a modului in care veniturile obţinute din aceast4 ofert.I sunt În concordanţă cu 
strategia de afaceri şi cu obiectivele strategice descrise in documentul de Înregistrare. 

Motivele Ofertei: asigurarea surselor necesare pentru implementarea planului de 
dezvoltare a activităţii, respectiv pentru dezvoltarea produselor software ale companiei prin 
adăugarea de noi module şi funcţionallt!ţl. 
Valoarea neti estimabl a veniturilor obţinute: 4.194.629 lei. 
Utilizarea fondurilor: 
Operaţiunea de majorare a capitalului social cu aport în numerar va susţine următoarele 
obiective Investiţionale şi operaţionale: 

o dezvoltarea departamentului de marketing şi vânzări al companiei -1.176.000 lei 
o asigurarea capitalului de lucru necesar producerii şi livrării serviciilor aferente 

proiectului Edulib, pân� la încasare - 1.000.000 lei. La data redact!rii prezentului 
prospect compania nu cunoaşte dacă oferta pentru acest proiect a consorţiului din 
care face parte va fi declarată câştigătoare, prin urmare dacă aceasta nu va fi 
câştig�toare fondurile previzionate pentru acest proiect vor fi redistribuite către 
celelalte direcţii identificate. 
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Punctul 1.8 
Informaţii 
su limentare 
Punctul 1.8.1 
Consilieri 

: ·'\ 
'} I ' 

• 

o asigurarea unei �rţi din cofinanţarea necesarA dezvoltării produsului eGaranţie -
984.780 lei 

o extinderea produsului UVRESQ cu noi funcţionalităţi - 290.000 lei 
o extinderea produsului e-leaning eJourneys cu noi module - 275.000 lei 
o extinderea platformei CoffeeLMS cu noi funcţionalităţi - 189.849 lei 
o plata unor datorii - 279.000 lei 

Maniera efectivă de alocare a sumelor atrase prin majorare vor fi determinate în funcţie de 
cuantumul sumelor efectiv atrase prin majorare şi având în vedere considerente de prioritate, 
oportunitate şi eficienţă economld. 

Veniturile obţinute prin prezenta operaţiune de majorare de capital social susţin în mod direct 
strategia afacerii şi obiectivele strategice, respectiv: 

- dezvoltarea echipei şi baza materială 

- creşterea vlzlbllit.ăţH companiei în sectorul de profil printr-o paletă variată şl consistentă de 
produse 

- diversificarea şi îmbunătăţirea strateglllor de marketing şi vânzare. 

Estimare cheltuieli aferente emisiunii: 

Valoarea totală a fondurilor care pot fi obţinute din Ofertă este de 4.194.629 lei, în cazul în 
care toate acţiunile oferite sunt subscrise în Perioada de Ofertă (Etapa I a operaţiunii). 

Cheltuielile aferente Ofertei şi care vor fi suportate în totalitate de dtre Societate, din alte 
fonduri decât cele atrase în Ofertă, sunt: 

1. Comisionul Intermediarului Ofertei, în conformitate cu contractul intre parţi; 

2. Cota perceputa de ASF calculată ca procent de 0,1 % din valoarea sumelor efectiv 
subscrise în mod valid în ofertă; 

3. Taxa ASF de eliberare a certificatului de valori mobiliare pentru drepturile de 
preferinţ:ă în vederea tranzacţionării lor, dar şi pentru acţiunile nou-emise (d. Anexa 3 -
2.17 I Regulamentul ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii) - 1.000 lei; 

4. Taxe Registrul Comerţului de înregistrare a majorării de capital social estimate la 
2.000 lei; 

5. Taxe aferente derulării operaţiunii de majorare prin sistemul BVB şi al Depozitarului 
Central, estimate la 2.500 lei 

6. Alte cheltuieli Incidente operaţiunii - estimate la 1.000 lei 

Informaţii suplimentare 

Dacă În Prospect sunt menţionaţi consilieri care au legltură cu emisiunea, o declaraţie 
precizând calitatea În care au acţionat aceştia. 

Nu este cazul. 
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1

, �)·-. „ . .  �:r::��i8•2 Se apredazl ce alte informaţi/ din Prospect au fast verlncate sau examinate de cltre auditori 

verificate 
şi daci aceştia au elaborat un raport. Se prezin� raportul 1i1 Întregime sau, ru aprobarea 
autorl�ţii competente, un rezumat al acestuia. 

sau 
examinate 
de dtre 
auditori 

Nu este cazul, cu excepţia Informaţiilor financiare Istorice aferente exerciţiilor încheiate la 
31.12.2019 şi 31.12.2020 care au fost auditate. Conduzllle rapoartelor auditorilor sunt 
prezentate la punctul 5.3., Secţiunea 5, partea I a prezentului Prospect. 

SECTIUNEA 2: DECLARAŢIA PRIVIND CAPITALUL CIRCULANT ŞI DECLARAŢIA 
PRIVIND CAPITALIZAREA ŞI NIVELUL DE ÎNDATORARE 

Punctul 2.1 
Deda raţie 
privind 
capitalul 
circulant 

Punctul 2.2 
capitalizare 
fi nivel de 
Îndatorare 

Persoana responsabilă din partea emitentului declară �ră rezerve d, în opinia sa, Emitentul 
dispune de capital circulant suficient pentru o perioadă de cel puţin 12 luni, având acces la 
numerar şi alte resurse lichide dlsponlblle pentru acoperirea datoriilor la scadenţă. capitalul 
circulant, calculat ca diferenţă dintre valoarea activelor curente şi cea a datoriilor cu termen 
de exigibilitate sub 1 an şi în valoare de 571.539 lei la 30.06.2021, este sufldent pentru 
acoperirea obligaţiilor curente. Veniturile obţinute din ofert:I nu au fost Induse în calculul 
capitalului circulant. 

Nu se aplld. Informaţie fumizată numai de emitenţii de titluri de capital cu o capitalizare 
bursieră de peste 200 OOO OOO EUR. 

SECTIUNEA 3: FACTORII DE RISC 

Punctul 3.1. Fiecare dintre riscurile privind Emitentul - aşa cum au fost acestea Identificate şi descrise la 
Factori de Secţiunea 3 în Partea I a prezentului Prospect - odată materializat, poate influenţa negativ, 
risc într-o măsură greu de cuantificat, preţul şi lichiditatea acţJunllor ASCENDIA S.A. pe piaţa de 

capital. 

Pe lângă acestea, Investiţia în acţiuni în sine prezintă riscuri specifice derivate din 
particularităţile acestor Instrumente financiare în contextul evoluţiilor economice, sodale şi 
politice la scară naţională şi Internaţională. 

3.1.1 Riscurile asociate cu o investiţie dlrecti În acţiuni, ca de altfel şi randamentul 
aşteptat asociat acestei Investiţii sunt, în principiu, superioare celor aferente depozitului 
bancar sau Investiţiei în alte instrumente financiare precum obligaţiuni de stat, participaţii la 
fonduri de Investiţii sau chiar obligaţiuni corporative. Volatilitatea şi evoluţia puţin predictibilă 
a lichidi�ţll şi preţului acţiunilor, alături de riscul pierderii Investiţiei în cazul falimentului 
Emitentului nu recomandă investiţia în acţiuni acelor investitori cu un nivel scăzut de toleranţă 
faţă de risc. 

De asemenea, acest produs nu este considerat corespunzător acelor investitori care: 

doresc protecţia integra� a capitalului şi/sau certitudinea ramburs:!rii sumelor Investite; 
au o toleran� scăzutll la risc, nefiindu-le potrivite Investiţiile bursiere; 
necesită in mod obiectiv existenta unei garanţii de stat sau investiţii in active rara risc. 
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3.1.2 Riscul de preţ este specific acţiunilor listate şi derivA din evoluţiile negative ce pot 
Interveni în cotaţia acţiunilor emitentului, dupA admiterea acestora la tranzacţionare. 
Fluctuaţia preţului poate t1 lndusâ de o multitudine de factori legaţi de activitatea emitentului 
sau de volatilitatea generalA a pletei. De asemenea, în cazuri speciale precum evenimente 
deosebite sau situatu litigioase, Autoritatea de Supraveghere AnandarA poate decide 
suspendarea tranzacţionAril acţiunilor, cu Impact asupra posibilltătil Investitorilor de a vinde 
acţiunile în orice moment dorit şi asupra valorii de plaţii a acţiunilor la reluarea tranzacţionArll. 

3.1.3 Riscurile gen•rate de piaţa de capital din România, in ansamblul ei. 
Volatilitatea şi lichiditatea sunt elemente care caracterlzeazA mecanismul pieţei de capital, 
conturând un risc de naturA slstemid pentru toate Instrumentele financiare tranzacţionate. 

3.1.4 Riscul asociat rezultatelor comunicate. Accentul pus pe dezvoltarea afacerii şi pe 
Investiţii, în detrimentul obiectivului de a obţine profit, poate contura o perspectlw Incorectă 
cu privire la performanta societăţii în rândul publicului Investitor. Acest risc planeazA asupra 
societăţii în perioada de raportare, cu efecte asupra cotaţiilor bursiere. 

SECTIUNEA 4: TERMENII ŞI CONDIŢIILE VALORILOR MOBILIARE 

Punctul 
4.1.1. 
O descriere a 
tipului fi 
clasei 
valorilor 
mobiliare 
oferite, 
inclusiv 
codul ISIN 
Punctul 
4.1.2. 
Legislaţia in 
temeiul 
ci reia au fost 
create 
valorile 
mobiliare 

Punctul 4.1.3 
Forma 
valorilor 
mobiliare 

Oferta are ca obiect un numAr total de 361.111 acţiuni nominative, ordinare, lndlvlzlblle, 
dematerlahzate, de valoare egală, cu o valoare nomlnalA de 0, 1 lel/actlune, emise de 
ASCENDIA S.A., în confonnltate cu Hotărârea AGEA din data de 28.08.2021. 

Codul ISIN al acţiunilor Emitentului este: ROASCIACNOR9. 

Legea 24/2017 privind emitenţii ele Instrumente financiare şi operaţiuni de pia�, republlcad; 
Legea 31/1990 a sodedţilor, republicata, cu modlfidirile şi compledrile ulterioare; 
Regulamentul fJ.SF nr. 5/2018 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu 
modfidirile şi completările ulterioare; 
Regulamentul UE nr. 1129/2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte 
publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobilfare la tranzacţionare pe o plat:! 
reglementata; 

Regulamentul delegat (UE) 979/2019 şi 980/2019 de completare a Regulamentului 
(UE) 1129 /2017. 

Forma sub care au fost emise valorile mobiliare: titluri nominative sau la purtător, fizice sau 
dematerializate. În cazul valorilor mobil/are dematerializate, se indică denumirea şi adresa 
entitlţii Însărcinate cu efectuarea Înregistrări/or necesare. 

Valorile mobiliare nou emise oferite în baza prospectului şi admise ulterior la tranzacţionare 
sunt acţ:iuni nominative, ordinare, indivizibile, emise în formâ dematerializată şi au o valoare 
nominală egalâ de 0,1 lei fiecare. 

so 



Punctul 
4.1.4. 
Moneda 
emisiunii 
valori 
mobiliare 
Punctul 
4.1.5. 
Drepturile 
asociate 
valorilor 
mobiliare 

În baza contractului de registru încheiat între Emitent şi Depozitarul Central S.A., efec:b.rarea 
înreglstrArllor necesare asupra Registrului Acţionarilor sunt în sarcina Depozitarului Central 
S.A., cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Carol I nr. 34 - 36, etajele 3, 8 şi 9, Sector 2. 

de 
Acţiunile nou emise şi oferite sunt denomlnate în lei. 

O descriere a drepturi/or asociate valorilor mobil/are, induslv a orldrei restricţii care le este 
apl/cabl/4, şi a modali/Aţi/or de exerdtare a drepturi/or in cauzl: 

(a) dreptul la dividende: 

(!) data (datele) tixl (fixe) la care la naştere acest drept; 

(li) termenul de prescriere şi persoana ln faVOilrea drela intervine prescrierea; 

(Iii) restricţiile ap//c,ab//e dividende/or şi procedurile ap//ciJbi/e deţinllDrilor de tiUurl 
nerezidenţi; 

(iv) rata sau modul de calcul al dividendelor, frecven/;i1 şi natura cumulativi sau 
necumulativi a pllţi!or; 

(b) drepturile de �; 
(c) drepturile preferenţ/i1/e de subsaiere a unor valori mobiliare din aceeaşi categorie; 

{d) dreptul de partidpare la profiturile emitentu/ul; 

(e) dreptul de partidpare la excedent ln cazul l/chk:llrii; 

(f) dauzele de rlscump4rare; 

(g) dauzele de conversie. 

a) Dreptul la dividende 

Aecare acţiune nou-eml� subscrl� şi plAtită de acţionari conferA acestora aceleaşi drepturi 
cu cele ale acţiunilor deja existente ale Emitentului: dreptul la un vot în Adunarea GeneralA 
a Acţionarilor Societăţii, dreptul de a alege organele de conducere, dreptul de a participa la 
distribuirea profitului în condiţiile legii şi ale Actului Constitutiv, dreptul de preferinţă în cadrul 
unei majorArl de capital social ulterioare, dreptul la Informare, drepturi derivate din 
lichidarea Emitentului - respectlv dreptul de participare la excedent în cazul llchldArll, 
precum şi orice alte drepturi prev�zute de Actul Constitutiv şi de prevederile legale în 
vigoare. 

Dreptul la dividende aparţine aqlonarllor care sunt înscrişi în Registrul Acţionarilor 
Emitentului la Data de Înregistrare stabllltă prin hotărârea AdunArli Generale Ordinare a 
Acţionarilor Emitentului care decide distribuirea de dividende din profitul net realizat de dtre 
Societate. Întrucât începând cu ex-date (data anterloar3 datei de înregistrare), 
Instrumentele financiare se tranzacţJoneazA f3ră dreptul la dividend, acesta ia naştere la 
data ex-date, care este în mod expres precizată în textul hotărârii AGOA. 
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) 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, coroborate cu dispoziţiile 
referitoare la prescripţia extinctiva din Codul civil, termenul de prescripţie al dreptului la 
dividende neridicate este de 3 ani. Prescrierea Intervine în favoarea societăţii. 

În cazul dlvldendelor platite unei persoane fizice nerezidente, se va sollclta certificat de 
rezidenţă fiscala. Dacă un contribuabil este rezident al unei ţări cu care România a încheiat 
o convenţie pentru evitarea dublei Impuneri, cota de Impozit care se aplică venitului 
Impozabil obţinut de către acel contribuabil din România nu poate de�şl cota de Impozit 
prevăzută în convenţia care se aplică asupra acelui venit. În situaţia în care sunt cote diferite 
de impozitare în legislaţia Interna sau în convenţiile de evitare a dublei Impuneri, se aplică 
cotele de impozitare mai favorabile. 
Impozitul se cala.Jleaza, se reţine, se deda� şi se plăteşte, în lei, la bugetul de stat, la cursul 
de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţionala a României, pentru ziua în care 
se efectuează plata venitului către nerezidenţi. Termenul de declarare este data de 25, 
lnduslv, a lunii urmltoare celei în care s-a �tlt venitul, prin formularul 100 "Declaraţie 
privind obllgaţllle de plata la bugetul de stat''. 
Impozitul datorat de nerezidenţi, pentru veniturile obţinute din Romanla cu titlu de dividende 
de la o persoana juridică româna, se calculeaza, respectiv se reţine în momentul plaţii 
venitului, de către plătitorul de venituri care are obligaţia, de asemenea, sa depuna o 
declaraţie privind calcularea şi reţinerea lmpozltulul pentru fiecare beneficiar de venit la 
organul fiscal competent. 

Deţinerea a cel puţin uneia din Acţiunile Emitentului Implica adeziunea acţionarului la 
prevederile Actului Constitutiv. Drepturile şi obllgaţille legate de Acţiuni prevăzute în Actul 
Constitutiv urmează Acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. Obligaţiile 
Emitentului sunt garantate cu patrimoniu! Emitentului, Iar acţionarii vor f1 ţinuţi răspunzători 
numai în limita valorii Acţiunilor subscrise. 

b) drepturile de vot; 
Aecare Acţiune emisa de Emitent conferă titularului dreptul la un vot în AGA. Acţionarii 
îndreptăţiţi să participe şi sa voteze în AGA sunt acel acţionari înregistraţi în registrul 
acţionarilor Emitentului la Data de Referinţă, stabilită conform prevederilor legislaţiei 
privind piaţa de capital. Potrivit Legii 24/2017, data de referinţă se stabileşte de către 
Emitent şi nu poate să fie anterioara cu mal mult de 30 de zile datei adunării generale 
căreia I se aplld. 

În cazul în care acţiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit 
de aceste acţiuni aparţine uzufructuarului în adun�rlle generale ordinare şi nudului 
proprietar în adunarne generale extrordlnare. În situaţia acţiunilor asupra cărora s�au 
constituit garantil reale mobiliare, dreptul de vot aparţine proprietarului. Acţionarii 
înregistraţi la Data de Referinţă pot participa la Adunarlle Generale direct sau pot fi 
reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, pe baza unei împuterniciri speciale 
sau generale, în conformitate cu art. 105 alin. {10) - {16) din Legea 24/2017, 
republlcatl\. 

c) drepturile preferenţiale de subscriere a unor valori mobiliare din aceeaşi categorie; 
Conform Legii Societăţilor, majorarea capitalului social se poate face prin emisiunea de 
acţiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a aqiunilor existente, în schimbul unor 
aperturi în numerar şi/sau în natura ale aqionarilor. De asemenea, aqiunile noi pot fi emise 
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prin încorporarea rezervelor disponibile, cu excepţia rezervelor legale, precum şi a 
beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanţe certe şi exigibile 
asupra Emitentului cu acţiuni ale acestuia. Capitalul social nu poate fi majorat şi nu se pot 
emite noi act1unl pâ� când act1unlle subscrise într-o emisiune anterioară nu sunt complet 
plătite. 

Aqlunlle emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul 
rând actlonarllor existenţi, proporţional cu numărul de act1unl deţinute. Potrivit art. 10 alin 
(2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modlflcărlle şi completările ulterioare, perioada 
pentru exercitarea drepturilor de preferlntl nu poate fi mal mică de o lună de la data stabilită 
în prospectul aprobat de către ASF, dată ulterioara datei de înregistrare şi datei de publicare 
a hotJrârll adunării generale extraordinare a acţionarilor sau a conslllulul de administraţie în 
Monitorul Oficial al României.. 

Potrivit Legii 24/2017, majorarea capitalului social prin aport în numerar se realizea prin 
emiterea de acţiuni noi ce sunt oferite spre subscriere: 

• detf nătorllor de drepturi de preferlntl, apartfnând act1onarllor existenţi la data de 
înregistrare care nu şi le-au înstrăinat în perioada de tranzacttonare a acestora sl care 
le-au dobândit în perioada de tranzactionare a acestora, dacă este cazul; 

• publicului, în condiţiile în care aqfunlle noi nu au fost subscrise în totalitate în decursul 
perioadei de exercitare a dreptului de preferinţl, dacă Emitentul nu decide în AGEA 
anularea acestora. 

Numărul drepturilor de preferintl emise este egal cu numlrul de act1unl înregistrate în 
registrul emitentului la data de înregistrare. Hot:ărârea AGEA de majorare a capltalulul social 
precizează Inclusiv numărul drepturilor de preferlntl necesare pentru subscrierea unei 
act1uni nou-emise, preţul de subscriere sau modalitatea de determinare a preţului de 
subscriere de acţiuni noi pe baza drepturilor de preferinţă şi perioada în care va avea loc 
subscrierea, preţul/modalitatea de determinare a preţului la care se ofera public aqf unlle 
noi ulterior subscrierU în baza drepturilor de preferlnţâ, dacă este cazul. Operatlunea de 
majorare a capitalului social efectuata cu încălcarea prevederilor Legii Societăţilor privind 
exercitarea dreptului de preferinţă este anulabila. 

d) dreptul de participare la profiturile emitentului; 
AGEA poate decide asupra repartizării profitului net cu destinaţia de alocare de actiunl 
cu titlu gratuit acţionarilor existenţi. Distribuirea actiunllor cu titlu gratuit se va face 
proportlonal cu numărul de acţiuni deţinute. Acest drept la alocarea de actiunl cu titlu 
gratuit revine actionarului în ipoteza majorărilor de capital social prin incorporarea 
rezervelor, cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de 
emisiune. 

e) dreptul de participare la excedent în cazul lichidării; 
Acest drept poate fi valorificat de către acţionari în cazul încetării existentei Emltentulul, 
având dreptul să primească partea ce li se cuvine în urma lichidării. În situaţia în care 
lichlditatile obtlnute în urma lichidării activului depăşesc valoarea cumulată a datoriilor, 
act1onaril Emitentului au dreptul la repartizarea activului social net proporţional cu cota 
de participare a flecăru a la capitalul social vărsat. 

f) clauzele de rascumpărare; 
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Punctul 4.1.6 
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privind 
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Data 
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Actlonarii se pot retrage din Societate, în cazuri strict determinate, în condiţiile 
prevAzute de Legea Sode�ţllor şi Legea 24/2017. Acţionarii Emitentului care nu sunt 
de acord cu hotArârlle luate de AGA, au dreptul sA se retragA din societate în anumite 
condiţii. Astfel, Legea Societăţilor prevede dreptul acţionarilor de a se retrage din 
Societate şi de a solicita răscumpararea Acţiunilor atunci când aceştia nu au votat în 
favoarea unei hotărâri luate cu privire la: (i) schimbarea obiectului prlndpal de 
activitate; (ii) mutarea sediului social în strălnatate; (Iii) schimbarea formei juridice a 
sodet.ăţJI; (Iv) fuziunea sau divizarea sodetâţJI. 

Acţionarii benefldazA de dauzele de răscum�rare prevăzute în art. 44 şi 45 din Legea 
24/2017 republlcat.ă. Potrivit acestora, în urma derulării unei oferte publice de 
cum�rare adresate tuturor deţJnAtorllor şi pentru toate deţinerile acestora, în care 
ofertantul achlzlţloneazA sau ajunge sA deţl� un număr de acţiuni potrivit cu pragurile 
minim stabilite de lege, acţionarii minoritari vor vinde ofertantului, la cererea acestuia, 
propriile acţiuni, respectiv vor putea solicita ofertantului răscum�rarea propriilor 
acţiuni, la un preţ echitabil, aşa cum este acesta deflnlt prin lege. 

g) clauzele de conversie 
Emitentul dedara că nu exlst.ă valori moblllare convertibile în act1unl ale Emitentului. 
Emitentul nu deţine act1unl emise de acesta. Emitentul nu are în clrculatte valori 
mobiliare convertibile, de schimb sau care au ataşate warante cu Indicarea procedurilor 
de conversie schimb sau subscriere în actiuni. 

Operaţiunea de majorare de capital social obiect al prezentului Prospect a fost aproba� de 
Adunarea GeneralA Extraordinară a Acţionarilor Emitentului întruni� statutar şi legal la data 
de 28.08.2021. Emitentul a îndeplinit obligaţiile legale de publicare privind convocatorul şi 
Hot.ărârea AGEA. 

Oferta publică a acţiunilor nou emise se va derula în baza prezentulu\ prospect; care a fost 
aprobat prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) nr. �.:<«t.lf. 2o2 f. 

Acţiunlle nou subscrise in cadrul opera�unii de majorare a capitalului social se considera 
emise du� înregistrarea noului capital social la Registrul COmerţulul, ASF si, ulterior, la 
lnstitu�lle pieţei de capital. :=��·1•8 
Nu există restricţii privind libera transferabilltate a acţiunilor oferite spre subscriere în baza 
prezentului Prospect. 

impuse 
asupra 
transferabilit 
iţii valorilor 
mobiliare 
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privind 
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( 
Un avertisment conform druia legislaţia fiscal4 a statului membru al investilDrului $i cea a 
ţării de Înregistrare a emitenâJlui ar putea avaJ un impact asupra venitului obţinut din valorile 
mobil/are. 

Informaţii privind tratamentul fiscal al valorilor moblllare in cazul în care Investiţia propud 
atrage un regim fiscal specific tipului de Investiţie respectiv. Investiţia propusă nu atrage un 
tratament fiscal diferit altul decât cel impus de Codul Fiscal. 

Se recomandă potenţialilor Investitori ca înainte de a decide asupra oportunităţii achiziţionării 
Acţiunilor să-şi consulte proprii consultanţi financiari şi/sau fiscali cu privire la reglementările 
fiscale specifice fledrula dintre el, lnduslv Incidenţa tratatelor de evitare a dublei Impuneri, 
precum şi cu privire la potenţiale moclftcări ale leglslatlel tlscale. 

Potrivit legislatlel fiscale din Romanla, respectiv prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal actualizată, art. 94, veniturile din dividende precum şi câştigurile din transferul titlurilor 
de valoare se lndud in categoria veniturilor din lnvestltll şi se supun reglementarilor fiscale 
privind impozitul pe venit. 

4.1.t.1 Investitori rezidenţi - persoane fizice 

Veniturile sub formă de dtvldende se Impun cu o cota de 5% din suma acestora, Impozitul 
fiind final. Obligaţia calculării şi reţinerii Impozitului pe veniturile sub formă de dividende 
revine emitentului, odată cu plata dMdendelor către acţlonarl /Investitori. Termenul de virare 
a Impozitului este până la data de 25 lnduslv a lunll următoare celei în care se face plata. În 
cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţ:lonarilor/ Investitorilor până la 
sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, Impozitul pe dividende se 
plăteşte pânl la data de 25 Ianuarie induslv a anului următor. Impozitul datorat se virează 
integral la bugetul de stat. 

Cota de Impozitare aplicată asupra câştigului net anual impozabil din transferul titlurilor de 
valoare - acţ:iuni este de 100AJ. 

Câştigul net / pierderea netă anuală din tranzacţii cu acţ:lunl se determini că dlferenţl între 
câştigurile şi plerderUe din transferuri de titluri de valoare înregistrate cumulat în cursul anului 
fiscal respectiv. Impozitul anual datorat de către contribuabil se stabileşte de către organul 
fiscal competent pe baza dedaratiel privind venitul realizat care se depune la organul fiscal 
competent pentru fiecare an fiscal până la data de 25 mal lndusiv a anului urmltor celui de 
realizare a câştigului net anual. 

Dacă operaţiunile de transfer se efectuează printr-un intermediar rezident fiscal roman, 
determinarea câştigului se efectuează de către intermediar pe baza documentelor 
justificative. Acestuia îi revine obllgatia: 

de a calcula câştigul / pierderea pentru fiecare tranzacţie efectua� pentru contribuabil 
sau anual, dupâ caz; 
de a transmite către contribuabil informaţiile privind totalul câştigurilor /pierderilor în 
forma scrid, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul anterior; 
de a depune anual, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul 
anterior, la organul fiscal competent, o dedaraţie Informativă privind totalul 
câştigurilor I pierderilor pentru fiecare contribuabil, în caz contrar, determinarea 
câştigului se efectuează de către beneficiarul de venit, pe baza documentelor 
justificative. 
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4.1.9.2 Investitori rezidenţi - persoane juridice 

Câştigurile obţinute de o persoană juridică română rezidentă din transferul acţiunilor deţinute 
la o persoană juridică rezident! sunt reflectate in situaţiile financiare ale acesteia sub forma 
profitului Impozabil. Cota de Impozit pe profit aplicabilă in Romanla este de 16%. 

În situaţia persoanei juridice române care plăteşte dividende către o alt! persoană juridică 
română, obligaţia determinării, reţinerii şi plaţU Impozitului pe dividende revine în sarcina 
entităţii care plăteşte dMdendele, odată cu plata acestora către aqlonarl. 
Impozitul pe dividende se stabileşte prin aplicarea unei cote de Impozit de 5% asupra 
dividendului brut dlstribult/plltit unei persoane juridice române. 
Impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv 
a lunii următoare celei în care se distribuie/plăteşte dividendul. În cazul în care dividendele 
distribuite nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare 
anuale, impozitul pe dividende aferent se pU!iteşte până la data de 25 Ianuarie a anului 
următor. 
Impozitul nu se aplici în cazul dividendelor plătite de o persoană juridici româna unei alte 
persoane juridice române, daca beneficiarul dividendelor deţine, la data plaţii dividendelor, 
minimum 10% din titlurile de participare ille celeilalte persoane juridice, pe o perioadă 
neîntreruptă de un an împlinit până la data plaţii acestora Inclusiv. 

4.1.9.3 Investitori nerezidenţi - persoane fizice 

În acord cu prevederile Codului Ascal, noţiunea de „persoane fizice nerezidente" este 
reprezentat! de acele persoane fizice care nu au cetăţenia română, nu au domldllul stablllt 
în România, nu locuiesc în România pentru o perioadă sau mai multe perioade care depăşesc 
în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în 
anul calendaristic vizat, Iar „centrul Intereselor vitale ale persoanei nu este amplasat in 
România". 
În situaţia în care un Investitor persoană fizică este rezident al unei ţări cu care România a 
încheiat o convenţie de evitare a dublei Impuneri cu privire la Impozitele pe venit şi capital, 
legislaţia română stabileşte faptul că prevalează prevederile convenţiei pentru evitarea dublei 
Impuneri. Pentru aplicarea prevederilor convenpet de evitare a dublei impuneri, nerezidentul 
are obligaţia de a prezenta platitorulul de venit certificatul de rezldenţâ fiscala, care trebuie 
sa ateste faptul că acesta a fost rezident în statul cu care România are încheiată convenţie 
de evitare a dubei impuneri în anul/perioada obţinerii veniturllor. 

Pe de alt! parte, în masura în care: (I) o astfel de convenţie nu a fost încheiată; (îl) convenţia 
nu reglementează problema lmpozltirll veniturilor din transferul titlurilor de valoare; (lll) 
convenţia stabileşte că Impozitul va fi datorat statului sau în măsura în care dlentul nu 
prezintă certificatul de rezidenţă fiscală, Impozitarea câştigului vă urma regulile Impuse prin 
legislaţia naţlonaJl!i. 
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Impozitul datorat de nerezidenţi, pentru veniturile obţinute din România cu titlu de dividende 
de la o persoar\3 juridică română, se calculează, respectiv se reţine în momentul plaţii 
venitului, de către plătitorul de venituri. 

4.1.9.4 Investitori nerezidenţi - persoane juridice 

Prin „persoane juridice nerezidente" se înţeleg, conform Codului Fiscal, persoanele juridice 
care nu au sediul social în Remania, respectiv care nu au fost înfiinţate în conformitate cu 
legislaţia română. 

Pentru dovedirea calităţii de nerezident, persoanele juridice nerezidente vor prezenta 
certificatul de rezlden� fiscală sau alt document echivalent care atestă rezidenţa fiscala a 
acestora. La fel ca in cazul persoanelor fizice nerezidente, se stabileşte ca regulă în materia 
determinării obligaţiilor fiscale prevalenta convenţiilor de evitare a dublei impuneri, încheiate 
Intre Remania şi statele în care persoanele juridice sbilne îşi au rezidenta. 

În măsura în care o astfel de convenţie nu există sau in urma analizei acesteia rezultă că 
impozitul este datorat statului, devin aplicabile prevederile Codului Fiscal -litiul II - impozitul 
pe profit, în raport de care persoanele juridice strane care des�şoara activităţi în România 
datorează un Impozit pe profit în cuantum de 16% aferent câştigurilor din transferul titlurilor 
de valoare. 

Impozitul datorat de nerezidenţi, pentru veniturile obţinute din Remania cu titlu de dMdende 
de la o persoana juridică româna, se calculează, respectiv se reţine în momentul plăţii 
venitului, de către plătitorul de venituri. 

Nota: Punctul de vedere prezentat şi menţionat în Prospect este exprimat în Urnita legislaţiei 
aplicabile. Nu excludem posibilitatea ca o lnstan� de judecată/autoritate administrativă/te� 
parte să aibă o Interpretare diferită asupra aspectelor analizate. 

Daci aceste persoane sunt diferite de emitent; Identitatea şi datele de contact ale ofertantului 
valorilor mobiliare şi/sau ale persoanei care so/fdt.A admiterea la tranzacţionare, indusiv 
Identificatorul entit.Aţil juridice (LEI) În cazul În care ofertantu/ are personalitate juridici. 

Nu este cazul. Ofertantul valorilor mobiliare nu este diferit de Emitent. 

(a) O declara/ie QJ privire la exis�f,a oriafrui ad legislativ naţional SiJU a ondrei reglementlri 
naţionale privind achiziţiile apllcabil(ă) emitentului şi pos/billtareo apllafrii unor mAsuri de 
impedcare, diJaJ existl; 

Nu este cazul. 
(b) o swrtl desaiere a drepturi/or şi obligaţii/or acţionarilor in cazul unei oferte publice de 

cumplrare obligatorii şi/sau a reglementărilor privind retrage/63 obligatorie sau 
rAscumplrarea obligatorie; 

Nu este cazul. Emitentul este listat pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare. Potrivit 
legisla�ei în vigoare, prevederile referitoare la ofertele publice obligatorii sunt aplicabile doar 
pentru piaţa reglementată. 

(c) indicarea ofertelor publice de cumpărare !Acute de terţi asupra capitalului emitentului În 
cursul exerciţiului finandar precedent sau al exerciţiului finandar În curs. Trebuie indicate, 
de asemenei!J, preţul sau condiţiile de schimb şi rezultatu/ acestor oferte. 
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\ 
) 

Nu au fost efectuate oferte publice de cumpărare de către terţi asupra capitalului emitentului 
în cursul exerdţiulul financiar precedent sau al exerciţiu/ul financiar în curs. 

DacA este cazul, impactul potenţial asupra investiţiei in cazul rezoluţiei in temeiul Directivei 
2014/59/UE. 

Nu este cazul. 

Punctul 
4.2.12 

În cazul emiterii de acţiuni cu warante, informaţiile menţionate la articolul 20 allneatul (2). 

Nu este cazul. 

SECŢIUNEA 5: DETALII PRIVIND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACŢIONARE 

5.1 Tennenii tl condiţiile ofertei publice de valori mobiliare. Condiţii, statistid privind Oferta, calendarul 
previzional fi modalititHe de soHdt.are a subsaterii. 

5.1.1.Condlţllle 
care 
reglementu zi 
oferta 

5.1.2 cuantumu 
total al emisiunii 

Oferta este Iniţiată şi derulată OJ respectarea condiţjllor, specificaţiilor şi cerinţelor: 

Hotărârii AGEA nr. 14/ 28.08.2021; 
Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de titluri financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată; 
Legii socfetă�lor nr. 31/1990 republicata, OJ modifidrile şi completările ulterioare, 
Regulamentului ASF nr. 5 /2018 privind emitenţii de titluri financiare şi operaţiool de piaţă, 
OJ modifidrile şi comjietlrile ulterioare; 
Regulamentului (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte 
publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacponare pe o piaţă 
reglementata completat de Regulamentul delegat (UE) 2019/979 (Anexele 23, 24, 26) şi 
Regulamentul delegat (UE) 2019/980 privind normele de elaborare a rezumatului şi 
conţinutului Prospectului. 
Regulamentului (UE) 2021/337 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce 
priveşte prospectul UE pentru redresare 

Cuantumti to/iJI al emisiunii/ofertei, !'3când dstincţie i'ntre valorile mobiliare oferite spre vânzare $i 
valorile mobiliare o�te spre subsaiere. 

Număru de acţiuni nou emise va fi integral oferit spre subsoiere deţinătorilor de drepturi de 
preferinţă, în cadrul Ofertei publice. 

Valoarea totală a Emisiunii este de 4.194.629 lei, în ipoteza în care toate acţiunile puse în vânzare se 
vor subsaie la preţul din Etapa I de dtre Investitori. 

Emisiunea şi Oferta au ca obiect un nurrar total de 361.111 acţiuni noi nominative, ordinare, 
dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acţiune. 

În cazul subscrierii integrale a ofertei în Etapa I, valoarea ru care se va majora capitalul social al 
Emitentului este de 36.111,10 lei, în timp ce valoarea totală a primei de emisiune aferenta majo�rii 
va fi de 4.158.517,9 lei. 
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5.1.3 Durata de Durata de valabliitate a ofertei, indu.siv otice modificare posibili, şi o desaiere a pnxedtrii de 
valabilitate a subsaiere. 
ofertei Cele 361.111 acţiuni ordinare, nominative, Indivizibile, de valoare egalA oferite în cadrul Ofertei se 

vor putea subsoie În baza exercit!ril drepturilor de preferinţ:A alocate tuturor acţionarilor Înscrişi În 
Registrul Acţionarilor la data de înregistrare 21.09.2021, câte un drept de preferinţ:A pentru fiecare 
acţiune deţinut!. 
Pentru subsoierea, În cadrul dreptului de preferinţă, a unei acţiuni nou emlsA este necesar un numlk 
de 4 (patru) drepturi de preferinţii, Prin urmare, un deţin3tor de drepturi de preferinţ:A (fle acesta un 
acţionar înregistrat la data de referinţj aferent! maja1ril de capital, care nu şi-a înstr31nat drepturile 
de preferinţ:A, sau un dobânditor de drepturi de preferinţ:A de la acţionarii Îrveglstraţi În reglstnA 
acţionarilor la data de înregistrare aferentă maj�rii capitalului sodal) poate achiziţiona un num�r 
maxim de acţiuni nou-emise calculat prin ÎmpArţirea numArulul de drepturi de preferinţ:A deţinute de 
respectivul deţinAtDr, la nurrarul drepturilor de preferinţj necesare pentru a subscrie o acţiune noua 
(4). Dacă din calcule rezuli:! că numArul maxim de acţiuni care poate fi subscris în cadrU dreptului 
de preferinţ:A nu este un numAr natural, numArul maxim de acţiuni care poate fi efectiv subsois va fi 
rotunjit in minus la numArul natural Imediat Inferior. 
Drepturile de preferinţă vor fi tranzacţionablle în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacţionare SMT
AeRo, administrat de Bursa de Valori BUaJreşti, în conformitate cu reglernentlrile specifice acestei 
pieţe, potrivit cu prevederile Prospectului de ofert:J publică aferent majorliril, aprobat de AutDritatea 
de Supraveghere Financia� (ASF) şi cu reglement!rile specifice pieţei pe care se vor tranzacţiona. 
Drepturile de preferinţ:A vor fi tranzacţjonabile pentru o perioa� de 10 (zece) zile h.1cratoare, care va 
curge începând cu a cincea ZI Lucrătoare de la data publicării Prospectului, respectiv de la data de a+.1 2. '2o 2... I . la dat.a de 2D. I 2.. '2o 2 L. 
Perioada de ofert:J, în care se vor putea subsoie acţiunile nou emise în baza exercit!rii drepturilor 
de preferinţă, de 31 zile calendaristice, se va derula începând ru a cincea ZI Lucrătoare dup3 
închiderea perioadei de tranzacţionare a drepturilor de preferinţj, respectiv, de la data de 

..21. 2. ]o 2.. t la data de .2b. <>I . 1.o l..1r 
Acţiunile nou emise, rimase nesubscrise în etapa exercit!ril drepturilor de preferinţ:A, vor fi oferite în 
cadrul unui plasament privat unui numar maxim de 149 Investitori de retail alAturi de un numar 
nelimitat de lnvt!StitDri profesionali, la un preţ ce va fi mai mare decât preţul oferit acţionarilor în 
Etapa I. Termenii şi caracteristicile ofertei în cadrul celei de a Doua Et.ape, indusiv preţul de oferi:!, 
vor fi hotărâte de către Administratorul Unic dup3 finalizarea Etapei de subsatere in oferi:! publică. 
A doua EtapA se va derula sub fonna unul Plasament privat şi în baza unul Document de Oferti 
distinct de prezentul Prospect. 
Acţiunile rlimase nesubsaise dupa oferirea acestora în etapa a doua, a plasamentului privat vor fi 
anulate prin decizia Administratorului Unic prin care se constat! rezultatele efective ale maj�ril 
capitalului social şi plin care se apro� modificarea Actului Constitutiv, urmând ca valoarea majorc'irii 
capitalului social sa fie determinatA prin raportare la acţiunile efectiv subsatse în cadrul etapelor 
menţionate la punctele mal sus. 
Procedura de subscriere 

Deţin�torii de drepturi de preferin� vor putea subscrie În ofertă� toat! durata perioadei de 
subscriere, respectiv de la data de 2_).. I '2.. 2a � I până la data de --'<b .o 1 • lo � 2.. inclusiv, intre 
orele 9:30 şi 17.30 ale fiedlrei Zile L�toare, cu excepţia �timei r�e Lucrătoare, când perioada de 
subscriere se încheie la ora 13:00. Perioada de Ofertă nu poate fi prelungit!. 
În Ofertă se va putea subscrie exdusiv prin exercitarea drepturilor de preferinţ:A. În consecinţâ, la 
oferi:! pot participa investitDrii: 
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• înregistraţi la data de înregistrare care nu şi-au vândut drepturile de preferin� în perioada 
de tranzacţionare a acestora la BVB şi/sau • care au achiziţionat drepturi de preferinţA în perioada de tranzacţionare a acestora la BVB. 

Subscrierea in cadrul ofertei se reaHze� astfel: 

(1) investitorii caredeţin acţiuni ale Emitentului în Secţiunea I a Depozitarului Central potsubsaie 
în oferd numai prin Intermediul SSIF GOLDRING S.A., din Târgu-Mureş, str. Tudor 
Vladimirescu, nr 56A, tel/fax. 0265 269 195/0365 455 254, ditre care vor transmite şi depune 
Formularul de Subscriere, (i) în format fizic - prin curier, scrisoare recomandată sau personal, 
respectiv (ii) prin email, la adresa subscrieri@ooldciM.ro semnat cu semnătl.ri electronid 
extinsli înrorporată ronform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronica. 

Indiferent de modalitatea de transmitere a doOJmentelor, vor fi luate în oonsiderare doar Formularele 
de SUbsoiere însoţite de dovada plaţii şi documentele menţionate în prezentul Prospect, care sunt 
înregistrate de dtre Intermediar pânA în ultima zi a perioadei de subsaiere, ora 13:00. Intermedarul 
va confirma, printr-un email de confirmare, primirea Formularelor de Subscriere semnate electronic 
şl trimise prin e-mail. Plata acţiunilor subscrise se face in contul Emitentului deschis la Banca 
Transilvania, rod IBAN R089BTRL04501202D26189XX. 

Formularul de subsatere VII fi trimis în original, completat, semnat olograftc de citre 
investitor, sau prin e-mall, semnat cu semnlturi electronlcl extlnsi încorporati potrivit 
cu prevederile Legii nr. 455/2001, însoţit de dovada •chitirii contravalorii acţiunilor noi 
subscrise sub forma documentului justificativ de plată şi, rupectlv, urmitoarele documente: 

a. Pentru persoanele fizice rezidente / nerezidente care subscriu în nume propriu: • carte de identitate I buletin I carte de identitate provizorie respectiv, pentru persoane fizice 
nerezidente, paşaport sau carte de identitate pentru cetăţenii din UE - oopie 

b. Pentru persoanele fizice care subscriu prin reprezentant: • Documentul de identitate al persoanei reprezentate (investitorului): carte de identitate I 
buletin I carte de Identitate provizorie, respectiv, pentru persoane fizice nerezidente, paşaport 
sau carte de identitate pentru cetăţenii din UE - CDpie; • Documentul de identitate - buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie 
pentru împuternicit persoana fizica rezidenta, sau paşaport pentru împuternicit persoana 
fizica nerezidenta, respectiv carte de Identitate pentru cetăţeni ai UE (ropie); • Procura in forma autentica pentru semnarea Formularului de Subscriere (original, traducere 
legalizata daca este cazul, şi copie). 

c. Pentru investitori persoane fizice aflate sub curatela sau sub tutela: • Documentul de identitate al persoanei care subscrie în numele investitorului precum şi al 
investitorului - buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru 
împuternicit persoana fizica rezidenta, sau paşaport pentru împuternicit persoana fizica 
nerezidenta, respectiv carte de identitate pentru cetăţeni ai UE (a>pie); • Paşaport sl/ sau legitimaţie de şedere (copie) pentru persoana care subsaie în numele 
investltorulul pentru cetăţeni străini, respectiv carte de identitate pentru cetăţeni UE; • Actul juridic care Instituie tutela sau, după caz, curatela speciala sau curatela (ropie). 

d. Pentru persoanele juridice rezidente / nerezidente care subscriu în nume propriu: • Certificatul de înmatriculare eliberat de Registrul Comerţului sau Instituţie echivalenta (oople) • Certificat Constatator eliberat de Registrul Comerţului sau instituţie echivalenta cu cel mult 
30 de Zlle Lu�toare anterioare datei subscrierii {original, copie şi traducere legalizata, daca 
este cazul) • Împuternicire / Mandat în original şi oople pentru persoana care semnează 
Formularul/Formularele de Subscriere, eliberata în condfţille actului ronstitutiv, sau dovada 
ca acesta este reprezentant legal al persoanei juridice, cu drept de reprezentare individuala 
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(in situaţia in care societatea este reprezentata colectiV de doua sau mai multe persoane şi 
toate se prezinta pentru semnarea Formularului de Subscriere, dovada se va face pentru 
toate aceste persoane) şi traducere legalizata daca este cazul; • Document de identitate (buletin, carte de Identitate, paşaport pentru cetăţeni strilni sau carte 
de identitate provizorie al persoanei care subscrie in numele persoanei juridice (original şi 
copie). 

e. Persoane juridice rezidente I nerezidente care subsaiu prin intermediul unei alte persoane 
juridice rezidente: • Document de identificare, i.e. certificat de inmabiculare la Registru Comerţului (CDpie) sau 

echivalent, însoţit de certificatul constatator eliberat de Registrul Comerţului cu cel mult 30 
Zile Looitoare înainte de data sumaierii (sau echivalent) pentru persoana juridica care 
doreşte sa efectueze subscrierea (copie şi traducere legalizata, dac:a este cazul); • Document de Identificare, l.e. certificat de înmatria.Jlare la Registrul Comerţului (copie), 
însoţit de certificatul constatator eliberat de Registrul Comerţului cu cel mult 30 Zile 
Lucrătoare înainte de data subsoieril pentru persoana juridica care reprezlnt.5 interesele 
persoanei juridice care doreşte sa efectueze subscrierea (original şi copie); • Mandat/ordin din partea sodetltil care doreşte efectuarea subsaieril pentru efectuarea 
subsaieril (original, copie şi traducere legaMzata daca este cazul); • Împuternicire/Mandat pentru persoana care semneazl Formularul/Formularele de 
Subsaiere, eliberat în condiţiile actului constihiiv, sau dovada ca aceasta se reprezentant 
legal al societltil, cu drept de reprezentare Individuala (în situaţia în care societatea este 
reprezentata colectiv de doua sau mai multe persoane şi toate se prezlnta pentru semnarea 
Formularului de Subsaiere, dovada se va face pentru toate aceste persoane) (original, copie 
şi traducere legalizata claca est:e cazul); • Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru 
împuternldtul/imputernidţil persoanei juridice care reprezlnt.5 interesele persoanei juridice 
care doreşte efectuarea subsaieril (original şi CDpie). 

f. pentru persoane fizice rezidente/nerezidente reprezentate de o societate de administrare investii 
în baza unui contract de administrare portofoliu: • carte/buletin de identitate (copie), în cazul persoanelor fizice rezidente; • Paşaport sau carte de identitate pentru cet.5ţeni ai UE/ SEE (copie), în cazul persoanelor fizice 

nerezidente; • Mandat de reprezentare (original şi copie); 

Pentru societatea de administrare investiţii: 

• Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerţului (copie); • Certificat constatator privind situaţia actuala a persoanei juridice emis de Registrul Comerţului 
ai cel mult 30 Zile Luc:r!toare înainte de data subsaierii • Procura I mandat în original pentru persoana care semneazA FormtAarul de Subscriere 
acordata conform prevederilor actului constitutiv sau o dovada ca persoana respectiva 
reprezintA în mod legal entitatea care subsaie, cu drept individual de reprezentare (in cazul 
în care societatea este reprezentata în mod colectiv de doua sau mal multe persoane care 
sunt toate prezente la semnarea Formuarului de Subsoiere, o astfel de dovada va fi 
prezentata pentru toate aceste persoane) - în original şi orice alte documente conforme cu 
originalu certificate de reprezentantul legal al persoanei juridice; • Documente de identificare (buletin I carte de identitate / paşaport în cazul cetăţenilor străini, 
carte de identitate pentru cetăţeni ai unui stat membru UE) pentru persoana care subscrie 
în numele persoanei juridice (copie). 

g. Entităţi administrate de alte persoane juridice rezidente sau nerezidente: 
Pentru persoana juridica care administreazA respectiva entitate: 
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• Actul / actele prin care entitatea a fost autorizata de Autoritatea de Supraveghere 

competenta; • Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerţului (copie); • Certificat constatator privind situaţia actuala a persoanei juridice emis de Registrul Comerţului 
aJ cel mult 30 zile lucitoare înainte de data subscrieril • Procura/ mandat in orfglnal pentru persoana care semnează Formularul de Subscriere, 
acordata conform prevederilor actului constitutiv sau o dovada ca persoana respectiva 
reprezintl in mod legal entitatea care subsafe, cu drept Individual de reprezentare (in cazul 
în care societatea este reprezentata în mod colectiv de doua sau mai multe persoane care 
sunt toate prezente la semnarea Formularului de Subscriere, o astfel de dovada va fi 
prezentata pentru toate aceste persoane) - în original şi orice alte documente conforme cu 
originalul certificate de reprezentantul legal al persoanei juridice; • Documente de Identificare (buletin I carte de Identitate I paşaport în cazul cet:Aţenilor stralni, 
carte de Identitate pentru cetăţeni al unul stat membru UE) pentru persoana care subsale 
în numele persoanei juridce (copie). 

Toate doa1mentele menţionate anterior, respectiv FonnulaNl de subscriere in original 
completat fi semnat olograftc sau electronic cu semnlturi electronld extinsl 
tncorporati conform IJNVederlor Legii 455/2001, dovada plaţii contravalorii acţiunilor 
subscrise fi doa1menblle insoţitoare vor fi transmise fle prin curier, scrisoare 
recomandata a1 confirmare de primire, sau personal la sediul Intermediarului, fie prin 
email la adresa subsgjeri@goldrinq.ro, cu menţiunH pe pife, respectiv la subiectul 
mmajulul, .Pentru majorarea capltalulul social al ASCENDIA 5.A. •. Oricare ar fi metoda de 
transmitere a acestor documente, pentru validarea subsalerii, acestea trebuie sl fte înregistrate la 
sediul Intermediarului Ofertei doar in Perioada de subsoiere menţionată în prezentul prospect. 
Intermediarul Ofertei va verifica formularele de subsaiere recepţionate şi documentaţia aferentă, şi 
le va valida în conformitate OJ termenii şi condiţiile prezentului Prospect 
Documentele intr-o alta lim� decât limba româna sau limba englezA vor fi însoţite de o traducere 
legalizatl a acestora în limba românA sau în limba englez�. 

Documentele de Identificare ale persoanelor fizice (l.e. buletin, carte de identitate, paşaport etc.) vor 
fi prezentate în original doar în cazul în care subscrierea se face prin depunerea Documentaţiei pentru 
subscriere personal la sediul Intermediarului. De asemenea, toate coplfle pusa la dispoziţie în 
contextul subscrierii vor conţine menţiunea .Confonn cu originalul• şi semnltura (în dar 
tl olograf) persoanei care depune Documentele pentru subscriere. 

(2) Investitorii care deţin acţiuni ale Emitentului in Secţiunea a II-a a Depozitarului Central 
(conturi globale) vor putea subsaie în of� prin Intermediarul autorizat de c!tre ASF la care aceştia 
deţin acţiuni intr-un amt de Investiţii, în fiecare zi lua-Atoare din perioada de subsaiere, intre orele 
9.30 şi 17.30, cu excepţia ultimei Zile Lua'Atoare, când perioada de subsaiere se încheie la ora 13:00. 

Efectuarea şi acceptarea acestor subscrieri se va realiza cu respectarea prevederilor prezentului 
prospect şi cu reglemerdrile interne Intermediarului aplicabile prelulbii, valld5ril şi transmiterii spre 
executare a subscrierilor primite, precum şi cu cele referitoare la gestionarea decontării în sistemul 
Depozitarului Central al instrucţiunilor de subsaiere. De asemenea, plata acţiunilor subsaise se face 
in ronformitate cu reglementările Depozitarului Central şi politicile Intermediarului prin care 
investitorul participă la Ofertă. 

(3) Investitorii care deţin acţiuni ale Emitentului în SectJunea a III-a a Depozitarului Central 
(conturi ale Participanţilor) vor subsaie direct în sistemul Depozitarului Central S.A., plata acestora 
fiind în conformitate cu reglementările Depozitarului Central S.A. 

IMPORTANT! 

Formularul de Subscriere, Formularul de Retragere a Acceptului de susbaiere în Ofe�, Prospectul 
şi decizia ASF de aprobare a Prospectului vor fi disponibile atât electronic, pe pagina de internet a 
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Emitentului (httos://www.ascendia.ro/ro/inveştitoci), a Intermediarului (https;/fwww.QO!dana.mD şi 
a BVB (www.bvb.ro) cât şi pe suport de hârtie la sediul Intermediarului Ofertei din Târgu-Mureş, str. 
Tudor Vladimirescu 56A, Jud. Mureş, cod 540014, prerum şi la sediul Emitentulul. În contextul 
pandemic actual, consultarea documentelor in format fizic se va putea face în urma programAril vizitei 
fie la Emitent, la adresa de email office@ascendia.ro sau număr de telefon +40371089200, respectiv 
la Intermediar, la adresa de email subsqjeri@goldring.ro sau nurrar de telefon +407444n463. 

Intermediarul ofertei sau Participan�I prin care se reallzea� subscrierea au dreptul sa solicite orice 
documente suplimentare în smpul îndePlniril obligaţiilor de respectare a regulilor de ,,cunoaştere a 
dlentefel" conform normelor şi procedurilor lnteme de Identificare a dlen�lor. 

YaUciarea şi!hşcrieri!or efectyate de actionaril cu detined jn Sectiynea I a ()eoozjtaNu! Central prin 
intermediul SSIF GOLDRING S.A. se va face du� verificarea doa.1mentelor prezentate de acţionar, 
dup! verificarea existenţei drepturilor de preferinţj precum şi a incas!ril contravalori! acţiunHor 
subsalse în contul Emitentului. Usta acţionarilor cu deţineri de acţiuni ASCENDIA S.A. în Sec.1iunea I 
a Depozitarului Central, precum şi numărul drepturilor de preferinţâ alocate ftedrula dintre aceştia 
va fi comunicată Intermediarului de către Emitent, care o va solicita Depozitarului Central. 

Rlspunderea pentru calcularea corectă a nurrarului maxim de acţiuni pe care n poab! subscrie un 
acţionar subsalitor cu deţineri în Secţiunea I revine Intermediarului. Răspunderea pentru evidenţa, 
mnfirmarea şi gestionarea sumelor încasate de către Emitent în oontul acţiunilor subsoise de către 
acţionari cu deţineri în Secţiunea I, precum şi evidenţa şi plata sumelor rezultate din retragerea 
subsaierilor în condiţiile Introducerii de suplimente la Prospect revine Emitentului. 

Validarea sybsqjerilor e(ectyate de către actlonaci cu detlneri jn Sediunea a II-a a Deoozjtaruluj 
Central va fi reaUzată de lntennedlarul Ofertei / al� participanţi numai dupil verificarea deţinerilor 
drepturilor de preferinţj de către fiecare Investitor. Instrucţiunile de subscriere se introduc în baza 
drepturilor de preferinţ! deţinute de Investitori, iar fondurile băneşti sunt decontate prin mecanismul 
de decontare administrat de Depozitarul Central, în cadrul sesiunii zilnice de decontare. 

în cazul acţionacilor subsoiitori a.i deţineri în Secţiunea li a Depozita!Uui Central, �spunderea pentru 
calcularea corectă a numărului maxim de aqiuni pe care n poate subscrie un acţionar ASCENDIA S.A. 
revine Intennediarulul prin care acţionarul respectiv subscrie şi cu care are încheiat un contract de 
servicii de lnvesti�i financiare. Ulterior validarii, Intermediarul va înregistra respectiva subscriere în 
sistemul depozitarului Central. De asemenea, responsabilitatea existentei fondurilor necesare 
decontiril instrucţiunilor de subscriere revine în totalitate Intermediarului prin care s-au realizat 
subscrierile in cadrul Ofertei. 

Responsabilitatea pentru calcularea corectă a nurrarulu! maxim de acţiuni noi pe care n poate subsaie 
un acţionar cu deţineri în Secţiunea III a Depozitarului Central revine Participantului respectiv. 

Plata acţiunilor subscrise de către acţjonaci cu deţineri in Secţiunea li şi Secţiunea III ale Depozitarului 
Central se va face în conformitate cu reglementlirile Depozitarului Central. 

Subsoierile pentru acţjunile noi nu vor fi vaHdate dacă procedurile de subscriere prevăzute în 
prezentul Prospect nu au fost indepllnite. Subscrierile pentru acţiunile noi care nu au fost vaHdate vor 
fi anulate, iar investitorii vor fi anunţ.aţi cu privire la acest fapt in condi�ile prevăzute în contractul de 
prestăci de servicii de investiţii/custodie încheiat cu Participantul, respectiv cu Intermediarul Ofertei. 

Subsccierile realizate în baza unor documente primite in afara Perioadei de subscriere sau care nu 
respectă mndi�ile menţionate în prezentul Prospect nu vor fi validate. Emitentul sau Intermediarul 
nu vor fi ţinuţi răspunzători dacă, din motive independente de aceştia, Contul colector nu este efectiv 
creditat cu sumele reprezentând valoarea acţiunilor noi subscrise înainte de ora 13:00 a ultimei zile 
a Pecioadei de subscriere. 

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toat'!i Perioada de derulare a ofertei, cu excep�a 
prevăzută la art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1129/2017 modificat prin articolul 1 punctul 8 al 
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Regulamentului UE nr. 337/2021, respectiv a introducerii de suplimente la Prospectul de ofertă. În 
acest caz, Investitorul îşi poate retrage subscierea în termen de trei zile luattDare de la pOOlicarea 
respectivului supliment, prin depunerea unui Formular de Retragere a Acceptului de subscriere in 
Ofertă în condiţiile prt!Wzute in prezentul Prospect. Retragerea acceptului pentru subscriere poate fi 
numai integralli, nu şi parţlalli. 

Acţiunile Oferite vor putea fi subsaise proporţional OJ nurnlirul de drepturi de preferinţAli deţinute 
ulterior încheierii perioadei de tranzacţionare a acestora, pentru subscriere• unei •c:ţlunl nou 
emise fiind neeesare 4 drepturi de preferinţi. 

Numlrul muim de acţiuni aire poate fi subsais de un Investitor poate fi aflat prin 
tmplrţire• numlrulul de drepturi de prefartntă de care acesta dispune, 11 stAl'fltul 
perioadei de tnlnzac:ţlonare a drepturilor de preferinţ.i, la 4, cu rotunjire la întregul imediat 
inferior. Numlrul maxim de acţiuni care poate fi subscris de un Investitor poate ft aflat şi prin 
contactarea Intermediarului la care Investitorul are deschis un cont de Investiţii. 

Num:lrul de acţiuni la care investitorii au dreptul sa subsale poate fi aflat cootactând Emitentul sau 
Intermediaru ofertei. 

Orice persoanA flzid!i sau juridicii, rezident.a sau nerezidentă poate subsaie AcţiunMe Oferite prin 
prezenta Oferti publld aferentă opera�unll de majorare de capital social, cu condiţia sa de�nl§ 
drepturi de preferinţl conform celor prezentate anterior. Orice subsciere fli ad în Perioada de Ofertă 
de d!itre o persoanA care nu a awt calitatea de acţionar la Data de Înregistrare şi/sau nu a achlzi�onat 
drepturi de preferinţl în perioada de tranzacţionare a acestora nu va fi vaMdat.ă, urmând ca suma de 
bani aferent.a subscrierii să fie returnat.a respectivei persoane. De asemenea, în cazul în care un 
Investitor subscrie o cantitate mal mare de acţiuni decât i se OJVin, subsoierea va fi considerat.a 
vaMdă pentru num:lrul de acţiuni care i se cuvin, iar diferenţa dintre valoarea subsaid şi valoarea 
ac:ţiunilor pe care era îndrep�ţit sl§ le subsaie îi va fi returnat.a. Returnarea sumelor se face de dltre 
Enitent, în termen de maxim 5 (dnd) Zile Luoitnare de la data de încheiere a perioadei de ofertă. 

În cazul în care un investitor achit.a o s� mal mid!i decât contravaloarea acţiunilor subscrise, atunci 
subsaierea este considera� valld3 pentru num:lrul de acţiuni corespunz:itor sumei virate. 

Acţiunile rimase nesubsoise în cadrul Etapei I a majorani de capital social vor fi oferite spre vânzare 
în cadrul unul plasament privat unui nurnar de cel mult 149 investitori de retail allituri de un numar 
nelimitat de investitori profesionali, în cadrul Etapei a II·a de subsoiere, la un preţ de emisiune mai 
mare decât preţul de emisiune în cadrul etapei de exercitare a drepturilor de preferin�. Etapa a II-a 
a majorl§rii nu face obiectul prezenWui Prospect:. Etapa a II-a va începe în a 10-a ZI Lucr:ltnare de 
la încheierea Etapei I şi se va derula pe parcursul a 10 Zile Lua!tDare, ru posibilitatea închiderii 
anticipate prin decizia Adninisb'atorult.i Unic. caracteristicile şi termenii ofertărH acţiunilor obiect al 
Etapei a II-a a majorarii capitalului social, lndusiv preţul de emisiune sau modaMtatea de determinare 
a acestuia vor fi stabilite prin hot.ararea Administratorului Unic al Sodet.ătii, ulterior încheierii Etapei 
I. Dupl§ încheierea ofertei, acţiunile nou emise ramase nesubscise vor fi anulate prin decizia 
Administratorului Unic care va cnnst:ata rezultatul operaţiunii de majorare de capital social, va aproba 
modificarea capitalului social prin majorarea acestuia ru valoarea acţiunilor efectiv subscrise şi va 
dispune intreprinderea tuturor demersurilor necesare modifldrii Actului Constitutiv, respectiv 
înregi�rii şi publicării acestel modlfidlri. Raportul Emitentului cu privire la rezultatul operaţiunii va 
fi transmis dltre ASF, BVB şi publicat pe paginile de internet ale Emitentului, Intermediarului Ofertei 
şi BVB. 

Dupl§ aprobarea ASF, Prospectul, Formularul de Subscriere, Formularul de Retragere a Acceptului de 
subscriere în Ofertii şi decizia ASA= de aprobare a Prospectului vor fi disponibile pe pagina de internet 
a Emitentului(https://www.ascendia.ro/ro/investitod), pe pagina de internet a Intermediarului Ofertei 
(httos://www.goldring.ro/), pagina de internet a BVB in calitate de administrator al SMT 
(www.bvb.ro), precum si, în format fizic, la sediul Emitentului şi Intermediarului. Având în vedere 
contextul actual pandemic, consultarea documentelor în format fizic se va putea face în urma 
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programarii vizitei fie la Emitent, la adresa de email office@ascendia.ro sau numar de telefon 
+40371089200, respectiv la Intermediar, la adresa de email subscrieri@goldrinq.ro sau numar de 
telefon +40744472463. Investitorii vor putea consulta pe pagina de internet a Emitentului, de 
asemenea, Actul ccnstitutiv al acestuia, situaţiile financiare şi rapoartele auditorilor financiari. 

Prezentul prospect nu constituie o ofertă sau Invitaţie fclruli de Emitent sau Intermediarul Ofertei 
sau in numele lor de a subsoie acţiuni în jurisdcţ!Ke unde aceasli ofertă sau Invitaţie nu este 
autorizati sau este resbicţionatA în orice mod sau pentru potenţiali Investitori ce nu pot subsoie în 
moci legal. Persoanele care dedd sa subsaie Acţiuni in cadru prezentei Oferte sunt obligate sa 
runoasd restricţiMe şi llmilirlle Ofertei şi sa se conformeze acestora. 

Indiferent de modalitatea aleasa, subsoierea în aceasli Ofertii în conformitate ru prezentul Prospect 
reprezinli acceptarea necondţionali a termenilor şl condiţiilor de derulare ale Ofertei şi a prezentului 
Prospect în întregime, Investitoru respectiv conflnnând dl a primit, citit, înţeles şi acceptat termenii 
şi coodlţille prezentului Prospect şi dl a subsois în acord ru acestea. Intermediarul Ofertei şi 
intermediarii prin care se subsoie în Ofertli trebuie sa îşi informeze investitorii ru privire la condiţiile 
de derulare a Ofertei. Aceştia sunt exduslv responsabili pentru Implementarea Ofertei şi respectarea 
condiţiilor de derulare a Ofertei menţionate în prezentul Prospect şi a reglementarilor ASF. 

5.1.4 Revocarea lnclcarea momentului şi a condiţii/or in care oferta poate li revocat;J sau suspendat;J şi a posil:ilit4/ii 
ofertei sau imposi/ilitA/ii de revocare a ofertei dupl Începerea tranzacţionlrii. 

5.1.5 

Oferta nu poate fi revocatA sau suspendati dupa primirea avizului de la Autoritatea de Supraveghere 
Financiara. Potrivit art. 12 din Legea 24/2017 privind emitenţll de lnstrooiente financiare şi operaţ;oo 
de piaţi, republlcali, "5F poate dispune interzicerea Ofertei în termen de un an de la închiderea 
ofertei publice prin (a) revocarea aprol:>Arii Prospectului, dacii constati di derularea Ofertei se face 
ru îndilcarea prevederilor legale, dacii apredm dl dra.unstanţefe ulterioare deciziei de aprobare 
determină modlfidiri fundamentale ale elementelor şi datelor care au motivat-o şi/ sau dacii 
ofertantul informează ASf că retrac:teazl§ Oferta înainte de lansarea anunţului de otert:a; sau prin (b) 
anularea a�ril Prospectului, dacii aceasta a fost obtlnutA pe baza unor Informaţii false ori care 
au indus în eroare. 

ASF poate suspenda Oferta în condiţiile legii, suspendarea acesteia oprind rurgerea perioadei de 
derulare. În conformitate cu prevederile art. 32, alin (1) lit. d) al Regulamentului UE nr. 1129/2017 
privind Prospectul, Autoritatea de Supraveghere Ananda� are <Dmpetenţa de a suspenda oferta 
publidl timp de cel mult 10 zile lucrătoare consea.itive, dacii exisli motiv întemeiat sa suspecteze 
îndlfcarea prevederilor regulamentului sus-numit. Potrivit art. 13 din Legea nr. 24/2017 privind 
emitenţii de Instrumente financiare şi operaţiuni de plaţi republlcatA, la ridicarea sau la încetarea 
suspendarii, derularea ofertei publice va fi reluati. 

o desoiere a posi/ilitlfi/or de reducere a subsaietii şi a modulu de rambtrsare a sumelor 
excedentare p/6tite de subscnitori. 

SubsoierUe dn cadru Ofertei sunt Irevocabile pe toata Perioada de derulare a ofertei ru excepţia 
prevazutll la art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1129/2017 modificat prin art. 1 punctul 8 al 
Regulamentului UE nr. 337/2021 a introducerii de suplimente la prospectul de ofertă. în acest caz, 
investitorul işi poate retrage subsoierea in termen de trei zile lucrătoare dupa publicarea respectivului 
supliment, prin depunerea unui Formular de Retragere a Acceptului de subsoiere în Oferta în 
condiţiile prevăzute în prezentul Prospect. 

Sumele ruvenite Investitorilor di urmare a (1) invaNcmrii subsaierii, a (2) diferenţelor constatate între 
valoarea acţiunilor subscrise efectiv în baza drepturilor de preferlnt! deţinute şi valoarea pl�titll în 
plus de ditre investitor vor fi returnate acestora în conturile bancare indicate în Formularele de 
subsoiere, în tennen de 5 Zile Lucratoare de la data îndiiderii Ofertei. Sumele ruvenite Investitorilor 
di urmare a {3) retragerii subscrierii în conformitate cu prevederile prezentului Prospect vor fi 

65 



5.1.6 

5.1.7 

I \ 
returnate acestora în conturile bancare indicate în Formularele de subscriere, în termen de 5 Zile 
Lumtoare de la data retragerii subsoierii. 

Toate romisloanele incidente plaţilor efectuate către acţionarii îndreptiţiţi cad în sarcina acestora şi 
vor fi suportate de titre aceştia. 

Nu exista posibilitatea de a se înregistra suprasubsaiere în cadrul prezentei Oferte. 

Deta/li privind cuantumul minim şi/sau maxim al unei subsaieri (exprimat fie in număr de valori 
moăHare, � in valoarea glom/J a investi/iei). 
Nu este cazul. Volumul de acţiuni pe care un Investitor este îndrept:iţit sa ii subscrie se însoie în 
Intervalul, 1 acţiune şi, respectiv, numărul maxim pe care este îndrept:Aţlt sA ii sumaie, în funcţie de 
numărul de drepturi de preferin\ii deţinute la încheierea perioadei de tranzaqlonare a drepturilor. 
Precizăm că numărul minim de drepturi de preferfnţii pe care trebuie sA ii deţină un subsoiltor pentru 
a putea subsoie o acţiune nou emisă, este de 4. 

lndcarea term�ului În care p<Mte R f'l!trasl o solicitaf'I! de subsoiem, dacl lnvesti/Dfii sunt autDriZaţi 
sl Îşi retlagl subsaierea. 

Subsoierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toata Perioada de subscriere, cu exceptia prevăzut:J 
la art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1129/2017 modificat prin art. 1, punctul 8 din Regulamentli 
UE nr. 337/2021 a introducerii de suplimente la prospectul de ofert:A. 

Emitentul este obligat � publice un supliment la Prospect în cazul în care intervine un factor 
semnificativ, o eroare materială sau inexactitate materială privind informaţiile cuprinse în Prospect 
care ar putea influenţa evaluarea valorilor mobiliare, cu condiţia ca acestea sA fi ap!irut sau sA se fi 
constatat înainte � expire perioada de valabilitate a ofertei sau furnizarea valorilor mobiliare, oricare 
dintre aceste evenimente are loc primul. 

De asemenea, Emitentul poate modifica termenii prospectului cu respectarea dispoziţiilor 
Regulamentului UE 1129/2017 şi a regulamentelor europene emise în !�tură cu acesta. 

Orice cerere de modificare a prospectului va fi depusa la ASF cu cel puţin 3 Zile Lumtoare anterioare 
ultimei zile de derulare a Ofertei. În cazul suplimentelor referitoare la preţ sau la alte elemente ale 
Prospectului, cu excepţia termenului de închidere a Ofertei, ASF este în drept � prefungeascli 
perioada de derulare a Ofertei, astfel încât sa existe cel puţin dau! zile lumtoare de la publicarea 
supllmentlJui până la închiderea Ofertel.DupA aprobarea de ratre ASF, suplimentul va fi publicat pe 
pagina de internet a Emitentului (httos://www.ascendia.ro/rolinvestitori), a Intermediarului 
(www.goldrina.ro) şi a BVB (�pvb.ro. simbol ASC). În situaţia publicării unui supliment la 
Prospect, investitorii care au dreptul de retragere a subscrierii conform prevederilor legale vor fi 
contactaţi de Intermediarul financiar prin care au subscris până la sfârşitul primei zUe lucrătoare care 
urmea� zilei în care este publicat suplimentul. 

În caz de supliment I modificare a prospectului, investitorul îşi poate retrage subsoierea în termen 
de 3 (trei) Zile Lucrătoare după publicarea respectivului supliment, prin depunerea unui Formular de 
Retragere a Acceptului de subscriere în Ofert:A întocmit în două exemplare originale şi împreună cu 
documentele înso�toare prMzute pentru Formularul de Subsaiere, la sediul Intermediarului unde 
a fost depus anterior Formularul de Subscriere. Formularul de Retragere a Acceptului de subscriere 
în Ofertli este disponibil, atât electronic, pe pagina de internet a Emitentului 
Chttos://www.ascendia.ro/rolinveşţjtori), a Intermediarului (www.goldring.ro) şi a BVB (www.twb.tQ) 
cat si pe suport de hârtie la sediul Intermediaruh.ă Ofertei din Târgu Mureş, str. Tudor Vladimirescu 
56A, Jud Mureş, cod 540014, şi la sediul Emitentului. 
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5.1.8 Metoda şi 
datele-lf mlti 
pentru plati, 
respectiv 
livrarea 
valorilor 
mobiliare 

(. ' 
I 

Investitorii OJ de�neri în Secţiunea I a Depozitarului Central care vor subsoie prin intennediul 
GOLDRING S.A., vor achita acţiunile subsoise în baza exerdtlirli dreptului de preferinţAţ OJ 
respectarea procedurilor de subscriere descrise la punctul 5.1.3., în contul Emitentului deschis la 
Banca Transilvania cod IBAN R089BTRL04501202026189XX (Contul Colector). Dovada achit!rll 
preţului acţiunilor subsalse de clitre un Investitor care deţine acţiuni ale Emitentului în Secţiunea 1 a 
Depozitarului Central se face prin documentul justificativ de plat:A care dovedeşte dl preţul a fost 
integral transferat prin virament bancar în contul colector deschis de Emitent, care, la rubrica, detalii 
va conţine Codul Numeric Personal I seria paşaportului / codul unic de înregistrare sau echivalent al 
Investitorului şi numArul de acţiuni subsoise. Investitorul trebuie sl la în considerare şi sl îşi 
asume eventualele comisioane de transfer bancar. 

În ceea ce prive.şte Investitorii OJ deţineri în Secţiunea a n-a şi a III-a a Depozitarului Central, plata 
acţiunilor subsoise se face în a>nformitate cu reglement:Arile Depozitarului Central completate de 
politicile Intermediarului prin care se subscrie. 

Astfel, pentru subsoierlle realizate atât prin Intermediul SSIF GOLDRING S.A. cât şi printr-un alt 
intermediar autorizat de clitre flSF sumele aferente acţiunilor subscrise vor fi virate de dltre Investitori 
confonn procedurilor indicate de intennecflarul respectiv, iar decontarea sumelor plătite se realizeazll 
direct între Participant şi Depozitarul Central S.A„ 

Pentru validarea Slbsaierii, acţiunile subsaise vor trebui constatate ca �tite Integral la data 
subscrierii, confonn celor prezentate în acest Prospect. Pentru ca o subscriere sa fie validata, contul 
colector al emitentului va trebui debitat cu valoarea aferentli subsaierii pânA la ora de închidere din 
ziua st.Esaierii, respectiv ora 17:30, sau ora 13:00, daca subscrierea s-a efectuat în utima zi din 
perioada de subscriere. 

Emitentul şi Intennediarul nu percep comisioane şi taxe suplimentare subsoiitorllor în Ofert!. În 
sardna subsoiitocilor vor ft taxele şi comisioanele percepute, în mod rurent, de Instituţiile pieţei de 
capital. 

Ulterior finallzArll operaţiunii de majorare de capital social, Administratoru Unic va constata 
rezultatele Ofertei, respectiv numArul efectiv de acţillli subscrise şi plătite în cadrul Ofertei şi a 
Plasamentului privat de dltre Investitori şi va efectua toate formallt!ţile necesare în raport cu 
Registrul Comerţului, ASF şi Depozitarul Central în vederea inregisbiril majofiril capitalului social şi 
tranzacţionAril acţ:iunHor nou·emise prin sistemele BVB. 

Deamtarea subscrierilor validate în cadrul Ofertei, efectuate în baza exerdt!ril drepturilor de 
preferinţiţ de clitre Investitorii care de�n acţiuni în Secţiunea 2 la momentul subsaierilor se va realiza 
conform reglementllrilor DepozitaMui Central privind procesarea evenimentelor cnrporative. 

Pentru investitorii care au subscris prin SSIF Goldring S.A. în baza drepturilor de preferinţAţ înregistrate 
în Sectiunea 1 a Depozitarului Central la momentul subsoieril, un centralizator al subsoierilor vaNdate 
se va transmite Depozitarului Central până la ora 18:00 a ultimei zile a perioadei de subsaiere. 

Pe baza subscrierilor realizate prin sistemul Depozitarului Central rorespunzătoare drepturilor de 
preferinţAţ evidenţiate in momentlJ subsoierii în Secţiunile II şi III ale Depozitarului Central, precum 
şi a subscrierilor valide realizate prin intermediul SSIF GOLDRING S.A. oorespunzătoare drepturilor 
de preferinţAţ evidenţiate în momentul subscrierii în Secţiunea 1, rezultatul subscrierilor se va 
înregistra în unratoarea Zi Lucrătoare de la încheierea perioadei de subsoiere şi va fi comunicat ASF 
şi pieţei în termenele prevăzute de lege. 

Acţiunile rămase nesubscrise în Perioada de Oferta vor fi ofertate în a doua Etapă a majorarii de 
capital social, în cadrul unui Plasament privat, respectiv o ofert! adresat! unui nurnAr maxim de 149 
investitori de retail alături de un număr nelimitat de investitori profesionali, la un preţ de vânzare mai 
mare decât preţul de emisiune în Oferta publică lei. 
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5.1.9 

5.1.10 

I 
Etapa a II-a se va derula in confonnitate cu prevederile deciziei Administratorului Unic al Emitentului 
în acest sens. Etapa a II -a a majorAril capitalului social nu face obiectul prezentului prospect, d se 
va realiza cu respectarea prevederilor art 1 alin. (4) lit a) şi b) din Regulamentul UE nr 1129/2017 
privind prospectul care trebuie publicat în cazul unel oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii 
de valori mobiliare la tranzacţionare pe o pia� reglementata, întrucât se va adresa unui nuimr 
nelimitat de Investitori calificaţi şi unul numlr de cel mult 149 de investitori de retail, persoane fizice 
sau juridice altele decât investitori calificaţi dintr-un stat membru al Uniunii Europene. Etapa a II-a 
va începe în a 10-a Zi Lucrătoare de la încheierea Etapei I şi se va derula pe parcursul a 10 Zile 
Lucitoare, cu posibilitatea închiderii anticipate prin decizia Administratorului Unic. Caracteristicile 
şi tennenli ofertJril acţiunilor obiect al Etapei a II-a a majorarii capitalului social, indusiv pretul de 
emisiune sau modalitatea de detenninare a acestuia vor fi stabittte prin hotArârea Administratorului 
Unic al SodetAţil, ulterior încheierii Etapei I. 

Eventualele acţiool ramase nesubsoise dup3 încheierea plasamentului privat vor fi anulate. 

.Acţiunile nou subsalse în atdrul prezentei operaţiuni de majorare a capitalului social se considera 
emise dupli înregistrarea no\Jul captai social la Registrul Comerţului, � şi, ulterior, la Instituţiile 
pieţei de capital. 

Rezultatele subsaterilor in ambele etape ale majo�rii de capital vor ft mcute publice printr-un raport 
curent publicat pe site-ul BVB (bttps:l/www.bvb.ro/), care va fi transmis şi la � în termen de 
maxim S (dnd) Zlle L�toare de la expirarea Perioadei de Oferta pentru Etapa I şi respectiv Etapa 
a II-a de majorare a capitalului social (derulatA prin plasament privat). 

l'rrx:1!dura de exercitare a orlafni drept preferenţial de subsaiere, negociabilitatea drepturilor de 
subsaiere şi regimu aplicat drepturilor de subsaiere neexercitate. 

În cadrul Ofertei nu sunt înregistrate drepturi preferen�ale de subscriere, drepturi negociabile sau 
drepturi neexercitate. 

Punctul 5.2. Planul de distribuire fi de alocare • valorilor moblllare 

Punctul 5.2.1 

Punctul 5.2.2 
Acţionari care 
intenţioneazi 
sa subscrie 
peste 5010 din 
oferta 

Diversele categorii de poten/fali investitori cArora le sunt oferite valorile mobiliare. ln cazul 
in care ofert1J se face simultan pe pieţele din doul sau mai multe pfri şi dado tranşJ a fast 
sau este rezervată anumitor pieţe, se indici această tranşă. 

Nu este cazul. 

ln m4sura În care aceste Informaţii sunt cunoscute emitentu/ul se indici daci principalii sAi 
acţionari sau membri al organelor sale de administrare, supraveghere sau ronducere 
intenţioneazA sJ subsale la ofertA sau daci orice persoanl intenţioneaz4 sJ subscrie peste 
5 % din ofertă. 

Nu este cazul. Emitentului nu ii sunt cunoscute informaţiile cu privire la subscrierile în cadrul 
Ofertei de cAtre acţionarii sl§I. 

Punctul 5.2.3 
Informaţii 
înainte 
alocare 

Infonnaţii Înainte de alocare (a-f: divizarea ofertei În tranşe, exercil:iJrea dreptului de 

de 
redistribuire, metode de alocare aplicabile tranşei investitorilor individuali I angajaţi/or 
emitentu/ul regimuri preferinţele, alocări minime individuale): 

Nu este cazul. 

(g) condiţiile de Închidere a ofertei şi data la care oferta ar putea fi Închisă cel mai devreme; 
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Punctul 5.3 
Procedura de 
notificare a 
subscriitorilor 

Etapa I care face obiectul Prospectului nu poate fi închisă anticipat. Etapa a II-a, care 
presupune ofertarea acţiunilor rămase nesubscrise în prima Etapâ în cadrul unui plasament 
privat, poate fl închisă anticipat prin hotlirârea Administratorului Unic al Societăţii. 

(h) dacA se admit subscrieri multiple şi, in caz contrar, modul in care "°'fi tratate subscrierile 
multiple. 

Sunt admise subscrieri multiple pe perioada de desfăşurare a Ofertei şi în condiţiile Ofertei. 

Procedura de notff/CiJre a subsaiitorllor aJ privire la aJantumul care le-a fast alocat şi 
Informa/fi din care sl relas4 dacA tranzacţjonarea poate sl inceapl Înainte de aceastA 
notificare. 

OupA flnallzarea ofertei şi înregistrarea noului capital social la ORC, ASF şi ulterior la 
Instituţiile pieţei de capital, Emltenb..11 va notifica acţionarii subsalltorl cu prMre la numărul 
de acţiuni care le-a fost alocat în urma încheierii majorării capitalului social. 

Acţionarii din Secţiunea I vor fi notificaţi direct de c.ătre Emitent prin mijloace electronice la 
adresa de e-mail predzatli în Formularul de Subscriere cel mal târziu în prima zi luc:ritoare 
de la data Intrării în posesia Certificatului de Înregistrare a Instrumentelor Financiare eliberat 
de către ASF, în timp ce Informaţiile prMnd alocarea acţiunilor către Investitorii din Secţiunea 
II şi III vor fi transmise de c.ătre Emitent prin Intermediul Participanţilor la sistemul 
Depozitarului Central. 

Acţlunlle subscrise sunt liber tranzacţjonabile Imediat dupA înregistrarea acestora la ASF şi 
la Instituţiile pieţei de capital, independent de momenb..11 notificării acţionarilor subsalltori. 

Punctul 5.4. Stablllru preţurilor 

Punctele 
5.4.1.-5.4.2 

Punctul 
5.4.3. 
Procedura de 
publicare a 
preţului de 
ofertă. 

Indicarea preţului la care "°" fi oferite valorile mobiliare şi a aJantumului eventualelor 
cheltuieli şi taxe percepute subsaiitorului sau aJmplrltorului. 

Potrivit Hotlirârii AGEA întrunită la 28.08.2021, preţul la care deţinătorii de drepturi de 
preferinţă vor putea subscrie va fi de 11,6159 lei/acţiune, calculat ca preţul mediu de 
tranzacţionare pentru ultimele 30 de zile anterioare datei de depunere a prospectului de 
ofertă în versiunea finală agrea� cu ASF, în vederea aprobării de către ASF, la care se aplic.ă 
o reducere de 25% conform formulei matematice: 

„Preţul de emisiune•preţul mediu de tranzacţionare in ultimele 30 zile * 0,75* 
Acţiunile ce nu vor fi subscrise şi vărsate de tltularll drepturilor în etapa exercitării drepturilor 
de preferinţă vor fi oferite în etapa a li-a printr-un plasament privat la un preţ de emisiune 
mai mare decât preţul oferit deţinătorilor de drepturi de preferinţă. Acesta va fi stabilit prin 
ho�rârea Administratorului Unic ulterior încheierii Etapei I a majorarll de capital social. 

Emitentul şi Intermediarul nu percep cheltuieli şi taxe suplimentare subscrlltorilor în Ofertă. 

Preţul de subscriere va fi adus la cunoştinţă publlrului de către Emitent printr-un raport rurent 
publicat pe site-ul BVB. Preţul de subscriere este, de asemenea, menţionat în prospectul 
aprobat de ASF şi publicat ulterior. 
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DacA acţionarii emitentului benendazl de un drept preferenţial de subscriere şi dacA acest 
drept este restrâns sau anulat, se lndicA baza stablllril preţului de emisiune daci acţiunile 
trebuie plltite În numerar, precum şi motivele şi benendaril acestei restricţii sau anu/Ir!. 

Nu este cazul. Societatea nu a emis drepturi preferentiale de subscriere. 

În cazul in care existif sau ar putea exista o dlferen/if semnificativi intre preţul ofertei publice 
şi costul efectiv suportat in numerar de cAtre membri al organelor de administrare, conducere 
ori supraveghere sau de cAtre membri ai conducerii sau persoane afiliate acestora pentru 
valorile mobiliare pe care le-au achiziţionat in cadro/ tranzacţiilor efectuate În cursul ultimu/ul 
exerciţiu nnandar sau pe care au dreptul 51 le achiziţioneze, se prezintif o comparaţie intre 
contribuţia publicului În cadro/ ofertei publice şi amtribuţia efectivi in numerar a acestor 
persoane. 

Nu este cazul. 

Punctul 5.5 Pfuara fi aubscrleru 

Punctul 5.5.1. 
Coordonatorul 
Ofertei. 

Punctul 5.5.2 
Depozitarul. 
Agentul de 
plati 

Punctul 5.5.3 
Angajamente 
ferme 

Intermediarul Ofertei este SSIF Goldrlng S.A., consultant autorizat, ru sediul în Târgu Mureş, 
Str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureş, înmatrlrula� la Oficiul Registrului Comerţului 
sub nr. J26·440/19.04.1998, Cod Unic de Înregistrare RO 10679295, autorizata de 
CNVM/ASF prin decizia nr. 2734/08.08.2003, nr. atestat: 3n/29.0S.2006, înscris� în 
Registrul CNVM/ASF cu nr. PJROlSSIF/260045, telefon/fax 0265 269 195 / 0365 455 254, 
e�mail goidring@goldring.ro, site web www.goldring.ro. 

Numele şi adresa agenţilor de p/atif şi a depozitarilor din rJeCilre ţ.artf imp/lcatA. 

Registrul aqlonarilor Emltentulul este ţinut de dtre Depozitarul Central S.A., societate cu 
sediul social în Bucureşti, Sector 2, bd. carol I nr. 34·36, etajele 3, 8 şi 9. 

Contul colector al Emitentului destinat fondurilor atrase prin subscrierea în cadrul Ofertei a 
Investitorilor cu drepturi de preferinţă deţinute în Secţiunea I a Depozitarului Central este 
deschis la Banca Transilvania, cont !BAN R089BTRL04501202026189XX. 

Denumirea şi adresa entitAţilor care şl--au asumat un angajament ferm de a subscrie 
emisiunea şi a entitAţilor care şi·au dat acordul in vederea plasJrii valorilor mobiliare, firi 
a-şi asuma un angajament ferm sau in temeiul unei contract care prevede o obligaţie de 
mijloace. Se indlc:A trlslturi/e semnificative ale acordurilor Încheiate, lndusiv cotele. În cazul 
În care nu este subscrisă Întreaga emisiune, se lndude o declaraţie privind partea 
neacoperitJ. Se lndlcJ valoarea globală a comisionu/ul de subscriere şi a comisionului de 
plasare. 

Nu este cazul. 

În cazul în care nu este subscrisă întreaga emisiune, acţiunile ramase nesubscrise vor fi 
anulate, fără ca Intermediarul amintit să fie responsabil pentru nesubscrierea Integrală a 
emisiunii. Emitentul şi Intermediarul nu percep comision de subscriere. 

Punctul 5.5.4 Momentul in care acordul de subscriere a fost sau va fi Încheiat 

Nu este cazul. 

70 



Punctul 5.6 Admiterea la tranzacţionare şi modalltlţlle de tranzacţionare 

� ) 
Punctul 5.6.1 Se indlcA dad valorile mobiliare oferite fac sau vor face obiectul unei sol/citări de admitere 

la tranzacţJonare pe o piaţă de aeştere pentru !MM-uri sau În cadrul unui sistem multilateral 
de tranzacţionare, În vederea distribuirii lor pe o astfel de piaţă de aeştere sau În cadrul unul 
astfel de sistem, caz În care se indk:A pieţele in cauzl. Aceste lnformapi trebuie precizate fira 
a se lisa Impresia ci admiterea la tranzacţionare va ff În mod necesar aprobat4. Se lndicl, 
dad sunt cunoscute, datele cele mai apropiate la care \.'Dl" ff admise la tranzacţionare valorile 
mobiliare. 

Valorile mobiliare nou emise vor fi disponibile la tranzacţlonare în aceleaşi condiţii ca şi 
celelalte acţfunl ale Emitentului, respectlv piaţa SMT administra� de BVB. 

Punctul 5.6.2 Toate pieţele de creştere pentru !MM-uri sau sistemele multilaterale de tranzacţionare În 
aKlrul drora, dupl cunoştinţele emltentulu� sunt deja admise la tranzacţionare valori 
mobiliare din aceeaşi dasl ca şi cele care unneazl a n oferite sau admise la tranzacţionare. 

Acţiunile ASCENDIA S.A. sunt tranzacţfonablle pe Sistemul Multilateral de Tranzacttonare 
administrat de Bursa de Valori Bucureşti S.A., sub simbolul ASC. 

Punctul 5.6.3 DacA, simultan sau aproape simultan cu crearea valorilor mobiliare pentru care se solidt.l 
admiterea la tranzacţionare pe o pia/;l de aeştere pentru /MM-uri sau În cadrul unul sistem 
multilateral de tranzacţionare sau care sunt oferite publlrulu� sunt subsaise sau plasate 
privat va/ori mobiliare din aceeaşi clasl sau dacA sunt create valori moblllare din alte dase 
care ...,,,. face obiectul unui plasament public sau privat, se lndid natura acestor operapun� 
precum şi numJrul şi caracteristicile valorilor mobiliare care fac obiectul operapunilor in 
ca uzi. 
Nu este cazul. 

Punctul 5.6.4 ln cazul admiterii la tranzacflonare pe o piaţă de creştere pentru /MM-uri sau În cadrul unui 
sistem multilateral de tranzacţionare, lnformapi detaliate prMnd entit.lPle G?Jre şi-au asumat 
un angajament fenn de a acţiona ca intermediari pe pieţele secundare şi de a garanta 
lichiditatea acestora prin cot:api de vânzare şi cumplrare, precum şi o desa/ere a prlndpall/or 
termeni al angajamentu/ul asumat 

Nu este cazul. 

Punctul 5.6.5 Deta/ii privind stabilizarea, În cazul unei admiteri la tranzacţionare pe o piaţă de ueştere 
pentru /MM-uri sau 1Î1 Cildrul unul sistem multilateral de tranzacţionare, in cazul În care un 
emitent sau un acţionar care doreşte sl vândl a acordat o opţiune de supraa/ocare sau s-a 
propus, În alt fe� desf4şurarea unor activităp de stabilizare a preţului În leglturJ cu o ofertl. 

Nu este cazul. 

Punctul 5.6.6 Informapi privind dispozitivele de supraa/ocare şi prelungire. 

Nu este cazul. . 
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Punctul 5.7 Deţinitorl de valori moblllare care doresc si le vlndi 

Punctul 5.7.1 Numele şi adresa de la Jocul de munaJ ale persoanei sau entitiJţii care ofed spre vânzare 
valorile mobil/are, natura funcţiei ocupate sau a altor re/afli semnificative avute de potenţlalli 
vânzltori cu emitentu/ sau oricare dintre predecesorii acestuia sau pArţJ/e afiliate la acesta În 
cursul ultimilor trei ani. 

Nu este cazul. 

Punctul 5.7.2 Numlrol şi dasa valorilor mobiliare oferite de fiecare dintre definitorii care doresc sl vândl. 

Nu este cazul. 

Punctul 5.7 .3 În ceea ce priveşte contractele de restricţionare, se fumizeazl detiJ//i cu privire la urmltoarele 
elemente: (a) pArţJle lmpllcate; (b) conflnutul contTactului şi excepflile prevlzute; (c) 
indicarea durata perioadei de restrtcţlonare. 

Nu este cazul. 

Punctul 5.8. Diluarea 

Punctul 5.8.1 O comparafle intre partldparea la capitalul soda/ şi drepturile de vot ale acţionari/or existenţi 
Înainte şi dupl majorarea capitalului rezultatiJ În urma ofertei publlce, presupunând aJ 
acţionarii existenţi nu subscriu noile acţiuni. 

Dat! fiind acordarea de drepturi de preferin� tuturor acţionarilor in cadrul operaţjunll de 
majorare de capital social, prezenta Emisiune I Oferta nu conduce la diluarea directă şi 
automat! a deţtnerHor acţionarilor, cu excepţia dil�rll aferente rotunjirii la întregul Inferior a 
nuf'Mrulul de acţiuni care poate fi subscris în baza exerdt!rli drepturilor de preferln� (în 
urma îm�rţirll numarului de drepturi de preferin� deţinute la 4). ln consecin�, în Ipoteza 
în care un acţionar subscrie in ofe�, nu se înregtstreazA diluarea semnificativa a detlnerllor 
sale. 
Î�, în mhura în care unii dintre actionaril Emitentului nu vor subsoie acţiuni noi în cadrul 
Ofertei, în mod evident partldpaţja acestora va scădea, deţinerile acestora fiind „diluate". La 
momentul redact!rll prezentului Prospect este Imposibil de determinat cuantumul şi 
procentajul dlluârii. Însa, cu titJu de exemplu, un actionar cu o deţinere de 1,00% în capitalul 
social al Emitentului anterior majorarn de capital, va înregistra o diluare a deţinerii pânA la 
0,8% ulterior majorârll de capital, respectiv, o diminuare cu 20% a procentului deţinut în 
capitalul social anterior majorAril, în Ipotezele în care acţionarul nu subscrie în majorare, şi 
toate acţiunile puse în vânzare în majorarea de capital sunt subscrise. 

Punctul 5.8.2 În cazul În care acţionarii existenţi vor face obiectul diluArii indiferent dacJ subsaiu la dreptul 
lor, deoarece o parte a emisiunii relevante de acţiuni este rezervată numai anumitor 
investitori (de exemplu, o ofertă instituţionalA cup/atiJ cu o ofertă pentru acţionari), ar trebui 
sJ se indice şi diluarea care va fi aplicată acţionari/or existenfl În cazul in care aceştia fac uz 
de dreptul lor (in plus faţă de situaţia de la punctul 5.8.1, În care nu fac acest lucru). 
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Nu se aplică. Acţionarii care nu şi-au înstr�lnat drepturile de preferln� pe perioada de 
tranzacţionare a acestora şi subscriu proporţional cu deţinerea lor, nu se vor dilua. Nu exls� 
vreo situaţie in care întreag� emisiune sau parte din ea s� fle rezerva� anumitor Investitori 
Instituţionali sau de retail. 

EMITENT 

ASCENDIA S.A. 

prin 

Director General 

Mălureanu Cosmin 

INTERMEDIAR 

SSIF GOLDRING S.A. 

prin 

Director General 

Virgil Adrian Zahan 
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Anexa nr. 1 Lista w trimiteri în Prospect 

Nr. Trimitere R.terinţ;I 
crt. 
1. Pagina de internet a Emitentului !Jtm:i; llwww.a�ndia,ITJ.l 
2. Dlsponlbllitatea dOOJmentelor aferente majo�rii hl:tJ:l:i:l/www,a�adia.r:JJ.LITJ.linv�UtQrl 

capitalului social: prospectul, formularele de httos:llwww,bvb.ml 
subscriere şi de retragere a acceptului de httos;llwww.goldring.rol 
achlzlttonare sau subsoiere a valorilor mobiliare 
oferite, decizia ASF de aprobare a Prospectului 

3. Disponibilitatea supllmentulul la Prospect, dacă va fi btms; llwww,a�adia.ITJ.LITJ./Jav�ţjtQd 
cazul httos;llwww.byb,m/ 

btms:Llwww,gQlddC!Q,UJ.l 
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