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Citiţi Prospectul de Oferta cu atenţie înainte de a subscrie!
APROBAREA PROSPECTULUI NU ARE VALOARE DE GARANŢlE şi NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE
APRECIERE A A.S.F. CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROAlUL ORI
RISCURILE PE CARE
LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZAcnILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBUCE OBIECT AL DECIZIEI
DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIACĂ NUMAI REGULARITATEA PROSPECTULUI în PRIVINŢA
EXIGENŢELOR LEGII şi ALE NORMELOR ADOPTATE în APUCAREA ACESTEIA.

NOTĂ CĂTRE INVESTITORI
Acest document, denumit în continuare „Prospectul", redactat cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr.
2017/1129, completat de cele ale Regulamentelor delegate (UE) nr. 2019/979 şi 2019/980, conţine informaţii în
legătură cu oferta de acţiuni aferentă operaţiunii de majorare a capitalului social al ALDANI MASTER CAPITAL S.A. prin
emiterea unui număr maxim de 108.528 acţiuni noi, fiecare având o valoare nominală de 2,5 lei/acţiune, prin aport în
numerar în baza exercitării drepturilor de preferinţă, conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor
societăţii ALDANI MASTER CAPITAL S.A. {„Emitentul'') din data de 04.11.2021, publicată in Monitorul Oficial al României
Partea a !Vwa nr. 4061/01.10.2021. Această operaţiune presupune oferirea către deţinătorii drepturilor de preferinţă a
posibilităţii de a subscrie acţiunile nou emise în cadrul majorării capitalului social în condiţiile legii şi ale prevederilor
prezentului prospect. Oferta este intermediată de SSIF Goldring S.A. {„Intermediarul'').
Emisiunea de drepturi de preferinţă se adresează acţionarilor emitentului înregistraţi la data de înregistrare stabilită de
AGEA, respectiv 23 Noiembrie 2021. Informaţiile conţinute în prezentul Prospect prezintă situaţia Emitentului la data de
aprobare a Prospectului în limita documentelor şi informaţiilor selectate şi puse la dispoziţie de către Emitent, cu
excepţia situaţiilor în care se menţionează expres o altă dată.
Emitentul şi Intermediarul nu au nicio responsabilitate cu privire la actualizarea sau completarea informaţiilor în cazul
oricărei schimbări care poate apărea în situaţia Emitentului cu excepţia modificărilor prevăzute de lege, caz în care se
aduc la cunoştinţă investitorilor printrwun amendament la Prospect în conformitate cu legislaţia aplicabilă.
Informaţiile cuprinse în acest Prospect au fost fumizate de Emitent sau provin din surse publice, conform indicaţiei din
Prospect. Nicio alta persoană fizică sau juridică, în afara Intermediarului şi a Emitentului nu a fost autorizată să furnizeze
informaţii sau documente referitoare la Oferta descrisă în prezentul Prospect şi nicio altă persoană fizică sau juridică nu a
fost autorizată să furnizeze informaţii sau documente referitoare la Oferta, altele decât cele cuprinse în acest Prospect şi
în documentele încorporate prin referinţă în acesta. Orice informaţii sau documente fumizate în afară Prospectului sau a
documentelor astfel incorporate nu trebuie luate în considerare că fiind autorizate de către Intermediar sau de Emitent.
Informaţiile din acest Prospect au un caracter exdusiv informativ şi nu vor fi interpretate ca fiind opinie legală, financiară
sau fiscală. 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 consiliere de natură juridică, fiscală, financiară sau consultanţă
profesională de afaceri.
În luarea deciziei de a subscrie Acţiunile Oferite, se recomandă ca investitorii să se bazeze pe propria analiză asupra
termenilor Ofertei, indusiv a avantajelor şi a riscurilor implicate. Fiecare subscriitor al Acţiunilor Oferite trebuie să
respecte toate legile şi reglementările în vigoare, Intermediarul sau Emitentul neavând nicio responsabilitate în legătură
cu această.
Fiecare investitor va trebui să îşi a:msulte consultanţii juridici, financiari, fiscali sau alţi consilieri în legătură cu as pectele
juridice, de impozitare, de afaceri, financiare sau în legătură cu aspectele implicate de subscrierea, cumpărarea,
păstrarea sau transferarea Acţiunilor Oferite. Intermediarul şi Emitentul nu îşi asumă nicio responsabllitate cu privire la
aceste aspecte.
Intermediarul acţionează exclusiv pentru Emitent în legătură cu Oferta şi nu va fi responsabil legal sau contractual faţă
de alte persoane.
Prezentul Prospect nu constituie o ofertă sau o invita�e făcută de către Emitent sau de către Intermediar, sau în numele
Emitentului sau a Intermediarului, de a subscrie Acţiunile Oferite în jurisdicţiile unde o astfel de ofertă sau invitaţie este
ilegală, nu este autorizată, este restricţionată în orice mod sau necesită o autorizare, aprobare sau notificare pentru ca
potenţialii investitori să poată subscrie în mod legat.
Cu excepţia României, Emitentul sau Intermediarul nu a luat nicio măsură care să permită derularea acestei Oferte în
nicio ţară a UE sau SEE şi intrwo ţară terţă UE sau SEE, nici în Statele Unite ale Americii, Australia, canada sau Japonia
sau către persoane rezidenţe sau localizate în aceste ţări.
Persoanele care decid să subscrie Acţiuni Oferite în cadrul prezenţei Oferte sunt obligate să cunoască restricţiile şi
limitările Ofertei şi să se conformeze acestora.
Emitentul şi Intermediarul nu vor avea nicio răspundere pentru neexecutarea subscrierilor primite în conformitate cu
acest Prospect în caz de forţă majoră (orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, indusiv fără
limitare, calamităţi naturale, războaie, rebeliuni, tulburări civile, incendii, greve sau alte evenimente care pot limita
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funcţionarea instituţiilor pieţei de capital).
Prezentul Prospect, fonnularele de subsoiere şi retragere a acceptului de subsoiere şi decizia ASF de aprobare a
Prospectului vor fi publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti Chttp://www.byb.ro) şi pe site-ul Intennediarului
ofertei Chttps://www.oolddoo.rokonsu!tanta/) .
Acest prospect a fost aprobat de către ASF prin Decizia nr.
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DEFINIŢII
În cadrul acestui Prospect, cu excepţia cazului în care se prevede contrariul în mod explicit, următorii termeni scrişi cu
iniţiale majuscule vor avea următoarele semnificaţii, aplicabile atât formelor de singular cât şi celor de plural:

„Actul Constitutiv"
„Acţiuni"/,.Acţiunile
Societăţii"
„Acţiunile Noi"I
,.Acţiunile Oferite"
"Acţionari"
„AGEA"

Actul Constitutiv al Emitentului, în vigoare la data prezentului Prospect, care stă la baza
înfiinţării şi funcţionării societăţii ALDANI MASTER CAPITAL S.A.
Totalitatea acţiunilor emise de către Societate la data aprobării prezentului Prospect.
Cele 108.528 acţiuni nou emise de către Emitent ca urmare a majorării de capital social,
conform Hotărârii AGEA nr. 98 din data de 04.11.2021 şi oferite tuturor deţinătorilor de
drepturi de preferinţă.
rersoanele fizice sau juridice care sunt înregistrate în Registrul Acţionarilor la Data de
Inregistrare 23 Noiembrie 2021.
Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor Societăţii.

,.ASF"

Autoritatea de Supraveghere Financiară.

„BVB"

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

"CAEN"

„Compania I
compania"/
„Emitentul" I
„Sodetatea" I
,,ALDANI MASTER
CAPD'AL S.A."
„Cont Colector" sau
"Contul de Oferta"
„Data de
Înregistrare"

dasificarea Activităţilor în Economia Naţională.
ALDANI MASTER CAPITAL S.A., emitentul acţiunilor prezentate în acest Prospect, cu sediul
în Cluj-Napoca, Str.Braşov, nr.40, CLUJ, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub
nr. Jl2/5569/2021, cod unic de identificare fiscală RO 1467544, telefon 0751.298.778,
adresa de e-mail aldaaimasterasi;!�@gmall,cnm.
Conturile destinate colectării sumelor corespunzătoare subscrierilor în cadrul Ofertei, astfel
cum sunt acestea identificate in prezentul Prospect.
Data calendaristică stabilită prin Hotărârea AGEA nr. 98/ 04.11.2021 ca fiind data care
serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA,
potrivit cu Registrul Acţionarilor eliberat de Depozitarul Central, respectiv, 23 Noiembrie
2021.

Depozitarul Central S.A., cu sediul în Bucureşti, Bulevardul carol I nr. 34 - 36, etajele 3, 8 şi
9, sector 2, reprezintll instituţia care asigura servicii de depozitare, registnJ, eompensare şi
„Depozitarul Central"
decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare, precum şi alte operaţiuni în legătura cu
acestea astfel cum sunt definite în Legea Pieţei de capital.

Perioada de Ofertă

Perioada de 31 de zile calendaristice în care deţinătorii de drepturi de preferinţă pot subscrie
în cadrul ofertei publice (Ofertei) obiect al Prospectului, în baza exercitării dreptului de
preferinţă.

"Formular de
retragere a
acceptului de
subscriere a
acţiunilor oferite"

Formularul care trebuie completat şi semnat de către subscriitori în vederea retragerii
acceptului pentru subscrierea făcută în cadrul Ofertei, în condiţiile prezentului Prospect.

"Formular de
subscriere"

Formularul care trebuie completat şi semnat de către investitori în vederea subscrierii in
cadrul Ofertei.

„SSIF Goldring S.A."

SSIF Goldring S.A., autorizata pentru activitllţi specifice pieţei de capital cu sediul în Târgul
Mureş, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, 540014, jud. Mureş, inregistratll la Registrul
Comerţului cu nr. ]26/440/1998, cod unic de înregistrare R010679295, e-mail
golgring@ggldring. rQ.
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„Intermediar" I
„Participant la
sistemul
Depozitarului
Central"

,,societăţi de servicii de investiţii financiare autorizate de A.S.F., instituţii de credit autorizate
de B.N.R., în conformitate cu legislaţie bancară a�icabilă, precum şi entităţi de natura
acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii şi activităţi de
investiţii", conform art. 2 pct. 19 din Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente
financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată.

„Intermediarul
Ofertei"

SSIF Goldring S.A.

"Investitori"

Deţinătorii de drepturi de preferinţă la momentul Începerii perioadei de subscriere.

"Drepturi de
preferinţă"

Un num!r total de 36.176 de drepturi de preferinţă alocate acţionarilor înregistraţi În
Registrul Acţionarilor la Data de Inregistrare aferentă majorării capitalului social stabilită prin
Hotărârea AGEA din data de 04.11.2021, respectiv 23 Noiembrie 2021.

„Legea nr. 24/2017"

Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de Instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă,
republicată.

„Legea Societăţilor"

Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

„Leu" sau „Lei" sau
„RON"

Moneda oficială a României.

"Oferta"

Oferta aferentă operaţiunii de majorare a capitalului social cu aport În numerar cu acordarea
dreptului de preferinţă conform Hotărârii AGEA cin data de 04.11.2021 constând într-un
număr de cel mult 108.528 acţiuni nou emise şi oferite investitorilor.

„Perioada de Oferta"
/,.Perioada de
Subscriere"

Perioada de derulare a Ofertei, de 31 zile calendaristice, în care deţinătorii de drepturi de
preferinţă pot subscrie Acţiunile Oferite în baza exercitării drepturilor de preferinţă conform
prezentului Prospect.

„Secţiunea I"

Secţiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare şi registru a Depozitarului Central
în care sunt evidenţiate conturile deţinătorilor de Drepturi de Preferinţă care deţin acţiunile
aferente acestor drepturi la Depozitarul Central şi nu la un Intermediar/Participant.

,.5ecţiunea II"

Secţiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare şi registru a Depţ:>zitarului central
în care sunt evidenţiate conturile individuale şi globale ale deţinătornor de Drepturi de
Preferinţă care deţin acţiunile aferente acestor drepturi la un Intennedfar/Partidpant.

„Secţiunea III"

Secţiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare şi registru a Depozitarului Central
în care sunt evidenţiate conturile individuale În care instrumentele financiare sunt
înregistrate direct în numele şi pe seama Participanţilor ca şi proprietari ai respectivelor
instrumente financiare.

„Prospectul"

Prezentul Prospect de ofertă aferent majorării capitalului social al ALDANI MASTER CAPITAL
S.A. aprobat de c!tre ASf in vederea derulării Ofertei.

„Registrul
Comerţului"

Baza de date cuprinzând registrele şi înregistrarea comercianţilor şi a altor entităţi prevăzute
de lege.

„Regulamentul nr.
5/2018"

Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de
piaţă, cu modificările şi completările ulterioare.

„Regulamentul (UE)
2017/1129"

Regulamentul (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte
publice de valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare.
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„Regulamentul (UE)
2021/337"

„Regulamentul
delegat (UE)
2019/979"
„Regulamentul
delegat (UE)
2019/980"
..Zi Lucrătoare"

Regulamentul (UE) 2021/337 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 in ceea ce
priveşte prospectul UE pentru redresare şi ajustările specifice pentru intennediarii financiari
şi a Directivei 2004/109/CE in ceea ce priveşte utilizarea formatului de raportare electronic
unic pentru rapoartele financiare anuale, in scopul susţinerii redresării in urma crizei
provocate de COVID-19.
Regulamentul delegat (UE) 2019/979 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 in
ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la rezumatul prospectului,
publicarea şi dasificarea prospectelor etc, cu modificările şi completările ulterioare.
Regulamentul delegat (UE) 2019/980 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 in
ce priveşte formatul, conţinutul, verificarea şi aprobarea prospectului, cu modificările şi
completările ulterioare.

ceea

Orice zi în care atât piaţa românească interbancară cat şi sistemele de tranzacţionare ale
Bursei de Valori Bucureşti şi sistemele de compensare-decontare ale Depozitarului Central
sunt deschise pentru desflişurarea activităţii.

/
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REZUMAT
INTRODUCERE
1.1 Denumirea valorilor mobiliare şi numărul internaţional de identificare a valorilor mobiliare („ISIN").
Acţiuni nominative, ordinare, indivizibile, dematerializate, de valoare egală, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acţiune,
emise în cadrul majorării de capital social al ALDANI MASTER CAPITAL S.A., în conformitate cu Hotărârea AGEA din
data de 04.11.2021.
Cod ISIN: ROAGQRACNORS

1.2 Identitatea şi datele de contact ale emitentului, indusiv identificatorul entităţii juridice („LEI").
Emitentul este ALDANI MASTER CAPITAL S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Str.Braşov, nr.40, CLUJ, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerţului sub nr. J12/5569/2021, cod unic de identificare fiscală RO 1467544, telefon 0751.298.nS,
adresa de e-mail aldanirnaşten:;acital@gmaft.com, reprezentată prin dl. Daniel Almăşan în calitate de Administrator Unic.
Cod LEI: 2549005YY3TFZILQFQ07

1.3 Identitatea şi datele de contact ale autorităţii competente care a aprobat prospectul
Prospectul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), cu sediul în Splaiul Independenţei nr.15,
sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti, România.
1.4 Data
robării Prospectului UE pentru creştere:
prin Decizia ASF nr

��I

�

I

o s.-2._01..k·

1.5 Avertismente
Emitentul atrage atenţia cu privire la următoarele elemente:

a) Acest rezumat trebuie � fie citit ca introducere la Prospect, nu este exhaustiv şl a fost elaborat numai în baza
informaţiilor detaliate în cuprinsul 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 � se limiteze doar la citirea
acestui Rezumat

b) calitatea de acţionar presupune, prin definiţie, participarea la beneficiile şi pierderile societăţii emitente proporţional
cu deţinerea din capitalul social. Prin urmare, date fiind caracteristicile acţiunilor ca valon mobiliare, o investiţie în
acţiuni - indiferent de emitent - implică riscul pierderii întregului capital investit in situaţia falimentului sau insolvenţei
societăţii, respectiv a unei părţi din acesta în condiţiile unei evoluţii negative a acţiunilor pe piaţa de capital din cauze
interne sau externe Emitentului.
c) În cazul în care se intentează o acţiune în faţa unui tribunal privind informaţia cuprinsă în Prospect, se poate ca
investitorul redamant, în conformitate cu legislaţia internă, să suporte cheltuielile de traducere a Prospectului înaintea
începerii procedurii judiciare.
d) Persoanele responsabile nu raspund civil exdusiv pe baza rezumatului, inclusiv a unei traduceri a acestuia, cu
excepţia cazului în care rezumatul este înşelător, inexact sau în neconcordanţă cu părţile relevante ale Prospectului, sau
dacă nu ofera investitorilor, în raport cu celelalte părţi ale Prospectului, informaţiile esenţiale pentru a lua o decizie
investiţională fundamentată cu privire la aceste valori mobiliare.

INFORMAŢII ESENŢIALE PRIVIND EMITENTUL
2.1 Cine este emitentul valorilor mobiliare: ALDANI MASTER CAPITAL S.A.

2.1.1 Informaţii despre emitent
(a) forma sa juridică, legislaţia în temeiul căreia îşi desfăşoară activitatea şi ţara de înregistrare: Emitentul
este o societate pe acţiuni înfiinţată in mod corespunzător şi funcţionând în conformitate cu legile din România, având
sediul social în Cluj-Napoca, Str.Braşov, nr.40, parter, CLUJ, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub
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nr. J12/5569/2021, cod unic de identificare fiscală RO
aldi!oirnastercaoit.al&mall,com.

1467544,

telefon

0751.298.778,

adresa de e-mail

(b) activităţile sale principale: ALDANI MASTER CAPITAL S.A. este o societate care, în prezent, generează venituri
în baza a două linii de business principale, constând în fumizarea de soluţii inginereşti în domeniul construcţiilor
industriale şi rezidenţiale şi, respectiv, închirierea bunurilor imobiliare proprii. Din punctul de vedere al înregistrării la
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), domeniul principal de activit.ate al societăţii ALDANI MASTER CAPITAL
S.A. n constituie „Întreţinerea si repararea autovehiculelor"- COD CAEN 4520. Schimbarea structurii acţionariatului şi a
conducerii începând cu luna Noiembrie 2021 justifică modificarea modelului de business în acord cu noua viziune a
conducerii.

(c) acţionarul sau acţionarii majoritari ai acestuia: La data de 18 februarie 2022, Emitentul este mntrolat în mod
direct de către KANATA INVEST CORPORATION SA, care deţine o participaţie de 57,9666% din capitalul social al
Emitentului. Acţionarul persoană juridică KANATA INVEST CORPORATION S.A. este deţinut in procent de 74,7309% de
Aldani Credit canada LTD. (societate deţinută in totalitate de dl. Daniel Almăşan) şi in procent de 25,2691% de doamna
Alucai Genoveva. Conform conducerii Emitentului, dl. Daniel Almăşan este beneficiarul real al ALDANI MASTER CAPITAL
S.A. prin acţionarul KANATA INVEST CORPORATION S.A.

(d) numele directorului executiv (sau al persoanei care ocupă o funcţie echivalentă): Dl. Daniel Almăşan
îndeplineşte funcţia de Administrator Unic al societăţii Emitente.
2.2 Principalele informaţii financiare referitoare la Emitent
31.12.2020

Indicatori bilanţ (lei)
ACTIVE IMOBILIZATE

730.236

ACTIVE ORCULANTE

205.154

TOTAL ACTIVE

935.390

TOTAL DATORII

13.474

CAPITALURI PROPRll

921.916

Indicatori cont de profit şi pierdere (lei)

31.12.2020

VENITURI

DIN EXPLOATARE

AjustAri de valoare privind
corporale şi necorporale

Imobilizările

Alte cheltuieli de exploatare

Cheltuleli cu personalul

�2021/2020

438.323

+113.66%

6.469

-51.99%

1.072.201
1.510,524
1,504.055

+46,83%

+61,49%
+63.14%

31.12.2021

iJ2021/2020

362.979

+395,12%

381.319

362,979

-4,81%

31.296

19.469

-31;79%

183.749

53.696

-70,78%
-32,63%

73.312

Cifra de afaceri ne�

31.12.2021

90.182

60.754

Alte cheltuieli

1410.180

108

-99,92%

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

310.520

138.868

-55,28%

70.799

224,111

+216,55%

295

225

-23,73%

VENITURI TOTALE

381.6141

363,204

-4,82%

CHEL TUIEU TOTALE

310.520

138.868

- 55.28%

64.288

220.705

+243,31%

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE
VENITURI ANANCIARE
CHELTUIELI ANANCIARE

REZULTATIJL
ANANCIAR

NET

AL

EXERCIŢIULUI
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2.2.2 O scurtă descriere a tuturor calificărilor din raportul de audit referitoare la infonnaţiile financiare
istorice
Situaţiile financiare istorice aferente anului

2020

şi

2021

au fost auditate, opinia auditorului fiind fc§ra rezerve.

2.3 Riscurile-cheie specifice Emitentului
Investiţia în acţiunile ALDANI MASTER CAPITAL S.A. implică un nivel de risc a cărui evaluare presupune o analiză atentă
a factorilor de risc şi a informaţiilor cu privire la Emitent cuprinse în prezentul Prospect Prezenta secţiune descrie cele
mal relevante riscuri specifice activităţii emitentului. Enumerarea acestora nu este exhaustivă şi este realizată, din
perspectiva Emitentului, în ordinea importanţei du� probabilitatea materializării riscului şi impactul negativ asupra
activităţii şi performanţei Societăţii.

Riscuri legate de planului de dezvoltare a afacerii.
Emitentul vizează o dezvoltare sustenabilă a afacerii prin diversificarea activităţii, extinderea portofoliului de dienţi şi a
pieţelor pe care activează. Se doreşte, de asemenea, achiziţia şi integrarea de companii care prezinta perspective, dar şi
extinderea portofoliului de deţineri imobiliare, prin achiziţia de terenuri, imobile. Se remarcă flexibilitatea în dezvoltare şi
trendul ascendent continuu al societăţii Kanata Invest Corporation S.A. (care deţine 57,9666% din capitalul social al
Emitentului)-în doar 7 ani de la înfiinţare. Aceeaşi flexibilitate se doreşte a fi imprimată şi în cazul societăţii nou
achiziţionate, Aldani Master capital S.A.
În ceea ce priveşte activitatea de field-engineering (domeniu ingineresc}, Emitentul are deja în derulare un contract
semnificativ, în valoare de 450.000 CAD/an, cu termen de executare de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire. Cu o
experienţ!i demonstrată de peste 20 de ani pe piaţa canadiana, conducerea afirmă că nu au existat probleme
financiare sau un deficit al cererii privind lucrările, existând solicitări pentru lucrări semnificative de construcţii, din
partea celor mai importante 3 firme de top de fonnlng-companles(companii de structuri şi beton) din Toronto, Canada.
Conform statisticilor, in duda contextului macroeconomic marcat de criza sanitară COVID-19, preţul terenurilor şi al
Imobilelor este în continuă creştere. Terenurile reprezintă în viitor un activ finit, fapt pentru care Emitenb.JI doreşte
axarea şi pe acest tip de investiţii.
Risrul ca societatea sa nu îşi îndeplinească obiectivele strategice este apreciat de către conducere ca fiind redus, având
in vedere perspectivele proiectelor demarate şi care se doresc si în viitor, fundamentate pe viziune, know-how de
specialitate şi investiţii sustenabile.
Compania Kanata Invest Corporation S.A., deţinând 57,9666% din capitalul social al Emitentului, are tot interesul sa îşi
menţină, în continuare, un trend ascendent al investiţiilor si, implicit, al veniturilor. Implicarea efectiva a beneficiarului
real în bunul-mers al societăţii reprezintă o garanţie în plus pentru investitori.

Riscul legat de dependenta de clienţi semnificativi.
O structură concentrată a dienţilor poate genera pierderi la nivelul rezultatelor precum, blocaje financiare şi alte riscuri
de lichiditate asociate încetării unui contract cu un client semnificativ sau insolvabilităţii acestuia. În prezent, contractul
încheiat de către Emitent ru societatea din canada acopera 4 şantiere de construcţii, diminuând riscul de pierdere a
contractelor. Contractele sunt încheiate cu trei socie!::aţi renumite de Fonning Companles (companii de structuri din
beton) din canada. Având în vedere o regularitate a plăţilor, cu o frecvenţă la două săptamâni, şi un istoric de plată
corespunzător al debitorului, riscul de lichiditate este redus. Activele pe care aceste societăţi le deţin şi notorietatea
companiilor cu care Emitentul are contractele încheiate, la care se adaugă caracterul sindicalizat al contractelor, oferă
un plus de siguranţă in ceea ce priveşte riscul de neplată. În spatele acestei „plase de siguranţă" se regăseşte o echipă
bine pregătită de 16 ingineri constructori care coordoneaza peste 200 de muncitori, respectiv o experienţă de peste 24
de ani a prestatorului pe şantierele din canada.
În acord cu ărecţiile strategice de dezvoltare ale Emitentului, diversificarea activităţii, a pieţelor şi, implicit, a surselor
de venit prin introducerea de noi linii de business cu adresabilitate atât pe segmentul corporate, cât şi pe segmentul
retail, va asigura extinderea bazei de dienţi şi o reducere semnificativă a gradului de concentrare.

Riscul de credit poate sa apara atunci când o terţă parte nu îşi respectă obligaţiile contractuale asumate, producând
pierderi financiare societăţii. În consecinţ!i, Emitentul a adoptat o politică ce presupune realizarea de tranzacţii ru
parteneri bine cotaţi şi/sau de a obţine suficiente garanţii pentru a minimiza riscul.
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Riscul de lichiditate în valorificarea creanţelor sale. Societatea se poate confrunta cu dificultăţi minime în obţinerea
unei lichidităţi rapide, detenninate de comportamentul partenerilor săi, sau de incapacitatea acestora de plata. În
vederea recuperării mai rapide a creanţelor şi a reducerii riscului de neincasare sau încasare peste tennenul contractual,
societatea caută sa mntracteze proiecte cu parteneri bine cotaţi pe piaţa mnstrucpilor şi nu numai.
Riscul aferent mediului economic: Economia românească continuă să prezinte caracteristici specifice unei economii
emergente şi există un grad semnificativ de incertitudine privind dezvoltarea mediului politic, eamomic şi social în viitor,
pentru toate societăţile româneşti. Pe de alta parte, piaţa externă şi economia statelor partenere oferă garanţia unei
stabilitaţi certe pe termen lung.
Instabilitatea cursului de schimb valutar şi a ratei inflaţiei
Activitatea operaţională care vizează piaţa externă, poate să prezinte riscuri generate de fluctuaţia raportului de schimb
valutar pentru care aprecierea monedei naţionale reprezintă un factor negativ, de diminuare a profitabilităţii, în timp ce
devalorizarea monedei naţionale Influenţează pozitiv valoarea încasărilor. Se apreciază că riscurile legate de inflaţie
conduc la creşterea volumului chelruelilor precum şi necesitatea ajustării salariilor la inflaţie, generând fie creşterea
tarifelor, fie influenţarea negativă a rezultatelor. În cazul Emitentului, reducerea la minim a numarului de angajati ai
societăţii, (la ora actuala este 1 angajat, iar administratorul societatii este cu contract de mandat) si externalizarea unor
servicii acopera Emitentul de acest risc. De asemenea, conform Conducerii Emitentului, incasarile pe contracte se fac
direct in valuta, nu în lei.
Pandemia SARS-COV-2 - Apariţia virusului COVID-19 şi impactul său social şi emnomic in Romania şi la nivel global
pot duce la ajustări semnificative ale valorii mntabile a activelor si pasivelor în următorul exerciţiu financiar. Emitentul
monitorizează îndeaproape efectele pandemiei COVID-19 şi efectele acesteia asupra pieţei imobiliare şi asupra mediului
economic din ţară şi va lua toate măsurile necesare pentru a minimiza impactul si pentru a-şi respecta angajamentele
faţă de parteneri.
Confonnarea la cadrul legislativ şi modifldri ale cadrului legislativ: Emitentul se află sub incidenţa cadrului
legislativ din Remania şi respectă cadrul de reglementare aplicabil. Modificările multiple aduse la nivelul legislativ şi
normativ pe plan mntabil, fiscal şi al resursei umane etc. pot afecta activitatea societăţilor din România, indusiv a
Emitentului.
Riscul de ţară: Exista susceptibilitatea ca la nivelul statului de rezidenţă al Emitentului (România) să survină dificultă� în
onorarea angajamentelor financiare, afectând toate instrumentele financiare interne, cât şi unele instrumente externe.
Impactul acestui risc are caracter general, generând efecte echidistante pentru toate sectoarele şi domeniile de
activitate, cu un impact potenţial redus asupra valorii pieţei şi lichidită�i acţiunilor Emitentului. Pentru contracararea
acestui risc, Emitentul caută diversificarea portofoliului societăţii.
3. INFORMAŢII ESENJ'IALE PRIVIND VALORILE MOBJUARE
Oferta, denominată în lei, are ca obiect un număr total de 108.528 acţiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare
egală, emise in formă dematerializată, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acpune fiecare, emise de ALDANI MASTER
CAPITAL 5.A., în conformitate cu Hotărârea AGEA din data de 04.11.2021.
Acpunile sunt exprimate în moneda naţională a României, leu.
Majorarea capitalului se face în baza exercitării dreptului de preferinţă. Acţiunile sunt emise fără primă de emisiune.
Preţul la care deţinătorii de drepturi de preferinţă vor putea subscrie va fi de 2,5 lei/acţiune.
Perioada de ofertă, în care se vor putea subscrie acţiunile nou emise în baza exercitării drepturilor de preferinţă, este de
31 zile calendaristice, începând cu a treia Zi Lucrătoare după data de publicare a Pr
lui potrivit cu reglementările
în vigoare, respectiv, de la data de �-C13-2o?.L. până la data de .:2 2. · 0 l(,· 20� clusiv.

�

Pentru a participa la Oferta, un deţinător de drepturi de preferinţă va putea sa subscrie un numar de acpuni nou emise
egal cu cel mult produsul dintre numărul total de acţiuni deţinute la Data de Înregistrare şi rata de subscriere „3",
pentru achizi�onarea unei acpuni noi fiind necesare 0,3333333 drepturi de preferinţă. Potrivit hotărârii AGEA din
04.11.2021, drepturile de preferinţă nu sunt tranzacţionabile, iar acţiunile rămase nesubscrise in perioada de ofertă vor
fi anulate.
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3.1.1 Drepturile asociate acţiunilor
Fiecare acţiune nou-emisă subscrisă şi plătită de acţionari conferă acestora aceleaşi drepturi cu cele ale acţiunilor deja
existente ale Emitentului: dreptul la un vot în Adunarea Generală 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 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 Acţiunilor în structura capitalului emitentului în caz de insolventă, inclusiv, acolo
unde este cazul, informaţii cu privire la nivelul de subordonare a acestora
În caz de insolvenţă, prin natura lor, acţiunile - indusiv acţiun�e obiect al prezentei Oferte - conferă deţinătorilor un
rang inferior de prioritate raportat la alţi creditori ai Emitentului. În caz de insolvenţă, acţionarii sunt îndreptăţiţi la
sumele reziduale după lichidarea completă a activului în favoarea creditorilor Societăţii, proporţional cu cotele de
participare la capitalul social.

3.1.3 Politica privind dividendele sau distribuirea acestora
Repartizarea rezultatului financiar aferent exerciţiilor financiare următoare se va face potrivit cu hotărârile Adunării
Generale Ordinare Anuale.

3.2 Unde vor tranzacţiona Acţiunile
Acţiunile emise de ALDANI MASTER CAPITAL S.A. urmează să fie tranzacţionate pe Sistemul Multilateral de
Tranzacţionare administrat de Bursa de Valori Bucureşti la categoria AeRO Standard.

3.3 Nu există garanţii asociate valorilor mobiliare
3.4 Riscurile chele specifice valorilor mobiliare
Riscurile asociate cu o investiţie directă 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 lichidităţii şi preţului acţiunilor, alături de riscul pierderii investiţiei în cazul unui faliment al Emitentului nu
recomandă investiţia în acţiuni acelor investitori cu un nivel srazut de toleranţă faţă de risc.
Riscul de preţ este specific acţiunilor listate şi derivă din evoluţiile negative ce pot interveni în cotaţia acţiunilor
emitentului, la tranzacţionarea acestora. Fluctuaţia preţului poate fi indusă de o multitudine de factori legaţi de
activitatea emitentului sau de volatilitatea generala a pieţei. De asemenea, în cazuri speciale precum evenimente
deosebite sau situaţii litigioase, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate decide suspendarea tranzacţionării
acţiunilor, cu impact asupra posibilităţii investitorilor de a vinde acţiunile în orice moment dorit şi asupra valorii de piaţă
a acţiunilor la reluarea tranzacţionării.
Riscurile generate de piaţa de capital din România, în ansamblul ei. Volatilitatea şi lichiditatea sunt elemente
care caracterizează mecanismul pieţei de capital, conturând un risc de natură sistemică pentru toate instrumentele
financiare tranzacţionate.
4. INFORMATU ESENŢIALE PRMND OFERTA PUBUCĂ DE VALORI MOBIUARE
4.1 Termenii şi condiţiile Ofertei, calendarul pentru a investi in aceste Acţiuni
Emisiunea şi Oferta au ca obiect un număr total de 108.528 acţiuni noi nominative, ordinare, dematerializate, fiecare
având o valoare nominală de 2,5 lei/acţiune. Valoarea totală a Emisiunii este de 271.320 lei, în ipoteza în care toate
acţiunile puse în vânzare se vor subscrie de către investitori în Perioada de Ofertă.
Cele 108.528 acţiuni oferite În cadrul Ofertei la un preţ de emisiune egal cu valoarea nominală, fara primă de emisiune,
de 2,5 lei/actiune se vor putea subscrie în baza exercitării drepturilor de preferinţă alocate tuturor acţionarilor înscrişi în
Registrul Acţionarilor la data de înregistrare 23.11.2021, câte un drept de preferinţă pentru fiecare acţiune deţinută.
Pentru a participa la Ofertă, un deţinător de drepturi de preferinţă va putea sa subscrie un numar de acţiuni nou emise
egal cu cel mult produsul dintre nurrarul total de acţiuni deţinute la Data de Înregistrare şi rata de subscriere „3",
pentru achiziţionarea unei acţiuni noi fiind necesare 0,3333333 drepturi de preferinţă. Potrivit hotărârii AGEA din
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04.11.2021, drepturile de preferinţă nu sunt tranzacţionabile, iar acţiunile rămase nesubsoise în perioada de ofertă vor
fi anulate.
Perioada de ofertă, în care se vor putea subsoie acţiunile nou emise în baza exercitării drepturilor de preferinţă, este de
31 zile calendaristice, începând cu a treia Zi Lucrătoare după data de publicare a Prospectului potrivit cu reglementările
în vigoare, respectiv, de la data de 23-Q!>.Ze>U... până la data de '22.-0 � ·2.p22in dusiv.
Contul colector al Emitentului destinat fondurilor atrase prin subscrierea în cadrul Ofertei a Investitorilor cu drepturi de
preferinţă deţinute in Secţiunea I a Depozitarului Central este deschis la Banca Transilvania, cod IBAN
R007BTRLRONCRT0625815401.
Acţiunile rămase nesubscrise după închiderea perioadei de Ofertă vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic prin
care se constată rezultatele efective ale majorarii capitalului social şi prin care se aprobă modificarea actului constitutiV,
urmând ca valoarea majorării capitalului social să fie determinati! prin raportare la acţiunile efectiv subscrise in cadrul
etapelor menţionate mal sus.
Dati! fiind acordarea de drepturi de preferinţă tuturor acţionarilor în cadrul operaţiunii de majorare de capital social,
prezenta Emisiune / Oferta nu conduce la diluarea direct! şi automată a deţinerilor acţionarilor. În consecinţă, în
ipoteza în care un acţionar subscrie in ofertă, nu se înregistrează diluarea deţinerilor sale.
Însă, în măsura in care unii dintre acţionarii Emitentului nu vor subscrie acţiuni noi in cadrul Ofertei, in mod evident
participaţia acestora va scădea, deţinerile acestora fiind „diluate". Cu titlu de exemplu, un acţionar cu o deţinere de
1,00% în capitalul social al Emitentului anterior majorării de capital, va înregistră o diluare a deţinerii până la 0,251%
ulterior majorării de capital, respectiv, o diminuare de 75% a procentului deţinut în capitalul social anterior majorării, in
ipotezele în care acţionarul nu subscrie in majorare, şi toate celelalte acţiuni puse în vânzare în majorarea de capital
sunt subscrise.
Cheltuielile aferente Ofertei şi care vor fi suportate in totalitate de către Societate, din alte fonduri decât cele atrase în
Ofertă, sunt: comisionul Intermediarului Ofertei, in conformitate cu contractul intre părţi; cota percepută de ASF
calculată ca procent de 0,1% din valoarea sumelor efectiv subscrise in mod valid în ofertă; taxa ASf de eliberare a
certificatului de valori mobiliare pentru înregistrarea modificării capitalului social şi a acţiunile nou-emise (cf. Anexa 3 2.17 I Regulamentul ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii) - 500 lei; taxe Registrul Comerţului de înregistrare a
majorarii de capital social estimate la 1.000 lei; cheltuieli aferente derulării operaţiunii prin sistemul BVB şi al
Depozitarului Central, estimate la 1.000 lei; alte cheltuieli incidente operaţiunii - estimate la 1.000 lei.
Emitentul şi Intermediarul nu percep comisioane suplimentare subscriitorilor în Ofertă.

4.2 O scurtă descriere a motivelor care au stat la baza prezentului Prospect
1. Motivele Ofertei: Aşa cum precizează şi ho�rârea AGEA de aprobare a operaţiunii, majorarea capitalului
social se realizează pentru capitalizarea companiei în sprijinul unui program viitor de întreţinere a activităţilor societăţii,
de dezvoltare şi achiziţii de noi companii, terenuri si imobile de valoare.
2.

Valoarea netă estimată a veniturilor obţinute: 271.320 lei.

3.

Utilizarea fondurilor:

Având în vedere valoarea sumei ce se doreşte a fi atrasă, precum şi faptul că societatea se află la doar 4 luni de la
preluare, fondurile vor fi utilizate, în principal, pentru capitalizarea societăţii şi pentru capital de luau.
Maniera efectivă de alocare a sumelor atrase prin majorare vor fi determinate în funcţie de cuantumul sumelor efectiv
atrase prin majorare şi având in vedere considerente de prioritate, oportunitate şi eficienţă economicii.
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; În cazul în care ofertantul este diferit de emitent, o scurtă descriere a
ofertantului şi/sau a persoanei care solicită admiterea la tranzacţionare în cadrul unul sistem multilateral
de tranzacţionare
Nu se aplică în cazul acesta. Ofertantul este acelaşi cu Emitentul valorilor mobiliare.
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PARTEA I. INFORMAŢII PRIVIND EMITENTUL
SECŢIUNEA 1: PERSOANE RESPONSABILE, INFORMAŢII PRIVIND TERŢII,
RAPOARTE ALE EXPERŢILOR ŞI APROBAREA AUTORITĂŢII COMPETENTE
1.1 Persoane
responsabile

Emitentul: ALDANI MASTER CAPITAL S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Str.Braşov, nr.40, CLUJ,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 112/5569/2021, cod unic de identificare fiscală
RO 1467544, telefon 0751.298.778, adresa de e-mail a!danjmaştercapi.t:al@qmail com.
Intermediarul: SSIF Goldring S.A., cu sediul în Târgu Mureş, Str. Tudor Vladimirescu nr. 56A,
jud. Mureş, înmabiculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J26- 440/19.04. 1998, cod unic de
identificare fisca� RO 10679295, autorizată de CNVM/ASF prin decizia nr. 2734/08.08.2003, nr.
atestat: 372/29.05.2006, insaisă în Registrul ONM/ASF cu nr. PJROlSSIF/260045, telefon/fax 0265
269 195 / 0365 455 254, adresa de e-mail aoldrina@qoldrjnq.ro, website www.aoldrioo.ro.
Persoanele responsabile pentru infonnaţiile cuprinse În prezentul Prospect:
din partea Emitentului: dl. Daniel Almăşan

-

Administrator Unic

din partea Intennediarului: dl. Virgil Zahan

-

Director General

1.2 Dedaraţji
ale
persoanelor
responsabile

Reprezentantul Emitentului dedară dl, după cunoştinţa sa şi ca urmare a verifidlrilor rezonabile,
prezentul Prospect oferă informaţii conforme cu realitatea şi nu prezintă omisiuni de natură să
afecteze semnificativ conţinutul acestuia.

1.3 OedaraţH
I rapoarte ale
experţilor

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

1.4 Informaţii
din surse
terţe

Nu este cazul.

1.5 Dedaraţie

Persoanele responsabile declară că acest Prospect a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere
Financiară în calitate de autoritate competentă în temeiul Regulamentului (UE) 1129/2017, prin
decizia nr.SL� I ij:..03.-2.C;Jî_L

Reprezentantul Intermediarului declară dl, dup� cunoştinţa sa şi ca urmare a verifidlrilor
rezonabile, prezentul Prospect oferă Informaţii conforme cu realitatea şi nu prezintă omisiuni de
natură să afecteze semnificativ conţinutul acestuia.

Autoritatea de Supraveghere Financiară aprob� 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 articolul nr.15 din Regulamentul (UE) nr. 1129/2017.

SECŢIUNEA 2: STRATEGIE, PERFORMANŢĂ ŞI MEDIU DE AFACERI
2.1 lnfonnaţii
privind
identitatea
Emitentului

Denumirea emitentului: ALDANI MASTER CAPITAL S.A.

Sediul social: Str.Braşov, nr.40, CLUJ-NAPOCA, CLUJ, România
Cod unic de identificare fiscală: 1467544
Numărul de Înregistrare la Registrul Comerţului: J12/5569/2021
Identificatorul entităţii juridice (LEI): 2549005YY3TFZILQFQ07
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Data de constituire: 04.12.1992
Durata de funcţionare: nelimitată
Forma juridică a Emitentului: persoană juridică română de drept privat organizată sub forma
unei societăţi pe acţiuni
Legislaţia în temeiul căreia iţi desfăşoari activitatea: emitentul funcţionează in conformitate
cu legile române aplicabile
Website: ·
E-mail: aldanimastercapital@gmail.com
Telefon contact relaţia cu investitorii: 0751.298.ns
Emitentul declară că informaţiile de pe website nu fac parte din Prospect,
aceste informaţii sunt induse, prin trimitere, în Prospect.
2.1.1
Modificări
semnificative
ale structurii
de împrumut
şi de
finanţare
2.1.2
Modalităţi de
finanţare

cu

excepţia cazului in care

Infonnaţii plivind modificările semnificaove ale strudurii de Împrumut şi de finanţare a emitentu/ul
Înregistrate de la sfârşitu/ ultimei perioade finandare pentru care au fost fumizate informaţii in
documentul de Înregistrare.
Nu este cazul. De la sfârşitul ultimei perioade de raportare, 31. 12.2021, şi până la data Prospectului,
nu s-au înregistrat modficări semnificative ale structurii de împrumut şi de finanţare a emitentului.
Politica conducerii vizează o strategie de dezvoltare axată pe menţinerea independenţei financiare a
societăţii prin finanţare, preponderent, prin fonduri proprii.
Implementarea strategiilor de dezvoltare ale Emitentului vor fi susţinute atât prin intermediul
majo�rii de capital care face obiectul prezentului Prospect, cât şi prin alte surse de finanţare.

2.2 Prezentare generală a activităţilor
2.2.1
Strategia
şi
obiectivei
e

O desa'iere a strategiei de afaceri şi a obiectivelor strategice ale emitentului (atât finana"are, cât şi
nefinandare, dacă există). Această descriere ţ;ne seama de vii toarele provocări şi perspective ale
emitentu/ul
La data Prospectului, Societatea se află într-o etapă de reconfigurare a modelului de afacere abordat, in
consonan� cu direcţiile strategice de dezvoltare ale noii conduceri.
Strategia managementului pe termen mediu vizează investiţii succesive necesare dezvoltării şi consolidării
accelerate a unei activităţi cu potenţial de creştere.
În acest moment, principala direcţie strategică a societalii este reprezentată de fumizarea de soluţii de
management şi implementare in domeniul construcţiilor (field-engineering), in Canada.
Diversificarea activităţii societăţii prin fumizarea de soluţii de management şi implementare in domeniul
construcţiilor reprezintă momentan unul dintre principalele obiective ale societăţii, pe lângă:
•
•
•

•

•
•

•

Dezvoltare non-organică prin achiziţii şi integrare de companii care prezintă potenţial de creştere;
Crearea de noi căi de acces pe pieţele externe;
Extinderea portofoliului de clienţi pentru proiecte de field-engineering al construcţiilor industriale şi
comerciale;
Concretizarea de parteneriate strategice cu societăţi din domeniul industrial care activează pe
pieţele ţint! din Canada;
Conservarea avantajului competitiv de know·howde specialitate in domeniul construcţiilor;
Menţinerea şi dezvoltarea liniei de business - imobiliare;
Achiziţii terenuri - asigurând infrastructura necesară implement!rii unei noi direcţii strategice de
dezvoltare.

Sub strategia diversificării activităţii, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, întrunită la data de 4
Noiembrie 2021, a aprobat completarea obiectivelor secundare de activitate ale Emitentului cu codul CAEN
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- 6499 Alte intermedieri financiare. Pentru a reflecta noul model de afacere, aceeaşi hoti1râre a aprobat
schimbarea denumirii Emitentului din „AGROMEC RÂMNICU VÂLCEA S.A." În „ALDANI MASTER CAPITAL
S.A.", conform rezervării denumirii nr. 698083/28.09.2021 eliberată de ORC, respectiv schimbarea sediului
social al societăţii, actuala adresă fiind Str. Braşov, nr. 40, CLUJ-NAPOCA, CLUJ, România.
-

Pentru susţinerea planului de dezvoltare al afacerii, conducerea Emitentului are În vedere, în viitorul
apropiat, propunerea spre aprobarea acţionarilor şi a altor operaţiuni de piaţă, valorificând, în acest fel,
oportunităţile de finanţare pe care piaţa de capital le oferă.

2.2.2
Activităţii
e
principale

Societatea ALDANI MASTER CAPITAL S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Braşov, nr.40, CLUJ, înfiinţată in
condiţiile legii societăţilor este înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 112/5569/2021, Cod Fiscal
1467544, desfăşurând în prezent o activitate bazată pe fumizarea de soluţii inginereşti în domeniul
construcţiilor industriale şi rezidenţiale şi, respectiv, pe închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare
proprii, conform codului CAEN 6820.
•

Din punctul de vedere al Înregistrării la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), domeniul
principal de activitate al companiei ALDANI MASTER CAPITAL S.A. îl constituie „Întreţinerea si repararea
autovehiculelor"· COD CAEN 4520. Schimbarea structurii acţionariatului şi a conducerii începând cu luna
Octombrie 2021 justifică modificarea modelului de business în acord cu noua viziune a conducerii.
Introducerea palierului de field·engineering ca un nou segment de afacere conferă noi perspective
Societăţii şi diversificarea surselor de venit. Planul de afacere integrat al societăţii Aldani Master Capital
S.A. prezintă un mix între domeniul imobiliarelor şi al construcţiilor. Soluţiile de inginerie şi management in
domeniul construcţiilor industriale, comerciale şi rezidenţiale completează oferta de servicii a societăţii.
Activitatea de field-engineering presupune asumarea Întregii responsabilităţi privind:
•

corecta poziţionare a unei construcţii în raport cu coordonatele specificate in planul de proiect,

•

urmărirea integrată a tuturor planurilor complexe de arhitectură, structuri, instalaţii (până la cele
de aer condiţionat, electrice sau lifturi)

•

identificarea erorilor de proiectare în cursul implementării acestor planuri şi a incongruenţelor
dintre acestea

•

propunerea de soluţii de reconciliere şi redresare, astfel încât proiectul să nu comporte riscuri
sporite pentru beneficiarul real şi societatea civilă.

Î ntregul proces se derulează sub forma fumizi!irii unor soluţii pentru implementarea proiectelor de
construcţii avute în portofoliu.
Proiectele de construcţii vizate de către Emitent sunt de dimensiuni de la medii la foarte mari (construcţii
imobile între 12 si 88 de etaje) şi se derulează, în prezent, pe patru şantiere din Canada, unde sistemul
normativ şi legislativ prevede ca aceste roluri de asigurare a conformităţii cu specificaţiile proiectului şi a
congruenţei intre diferitele proiecte asociate pe un şantier complex să fie asumate de o entitate distinctă.
Piaţa ţintă vizată de strategia de dezvoltare viitoare a Societăţii cuprinde regiuni cu potenţial de dezvoltare
industrială şi rezidenţială din Canada.
Această activitate a fost preluată de Aldani Master Capital S.A. de la Aldani Master Group, parte afiliată,
Societatea anunţând, în noiembrie 2021, semnarea primului contract semnificativ pentru fumizare soluţii
inginereşti in construcţii şi supervizarea implementării acestora. Valoarea totală a proiectului se ridică la
450.000 CAD/an, cu termen de implementare 3 ani de la semnarea oontractului. Obiectul contractului
acoperă cele 4 şantiere de lucru, amplasate în Torooto, Canada.
Pentru o imagine relevantă asupra complexităţii şi Înaltei expertize pe care lucri!irile de field engineering le
presupun în cele 4 şantiere active, cu asumarea responsabilităţilor şi sarcinilor descrise mai sus, prezentăm
tabelul de mai jos:
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ŞANTIER !

Şantier n
i faza de luau actuală

Faza finală a lucrării

ŞANTIER 2

Faza finală a lucrării

Şantier n
i faza de luau actuală

.

.
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ŞANTIER 3
Şantier n
Î faza de luau actuală

Faza finală a lucrăn'i

ŞANTIER 4
Şantier n
Î faza de luau actuală

Faza finală a lucrării
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Activitatea de închiriere rămâne în continuare o su� de venituri care asigura predictibilitatea fluxurilor de
numerar. Emitentul deţine terenuri care fac obiectul contractelor de închiriere în:
•

Sat Budeşti,Comuna Budeşti, Judeţ Vâlcea: teren cu o suprafaţă totală de 5908 MP;

•

Sat Negreni, Comuna Mihăeşti, Jud. Vâlcea: teren cu o suprafaţă totală de 6649 MP;

•

Comuna Bujoreni, Judeţ Vâlcea: teren cu o suprafaţă total!! de 1210 MP.

Începând cu luna Noiembrie 2021, activitatea societăţii se diversifică prin completarea obiectelor serundare
de activitate cu codul CAEN 6499 - Alte intermedieri financiare, conform hotărârii AGEA din 04.11.2021.
-

Punctul
2.2.3

Cifra de afaceri realizată de către Emitent în anul 2020, în cuantum de 73.312 lei, provine din contracte de
închiriere in baza terenurilor deţinute in judeţul Vâlcea.

Pieţele
principale

În anul 2020, societatea a realizat venituri din chirii in procent de 17,41%, venituri financiare în proporţie
de 0,08%, respectiv venituri din vân�ri de active a dror pondere depăşeşte 80%, alte venituri
reprezentând 1,8% din total venituri.
Deşi cifra de afaceri se situează pe un trend descendent în anul 2020, societatea reuşeşte să finalizeze
exerciţiul financiar 2020 pe teritoriu pozitiv, înregistrând un profit brut în valoare de 71.094 lei, pe fondul
cedării de active.
Schimbarea conducerii şi a modelului de afacere prin introducerea unei noi linii de business se reflectă şi la
nivelul structurii cifrei de afaceri a societăţii înregistrată la 31. 12.2021. Dad la sfârşitul anului 2020
singurul aport al cifrei de afaceri era reprezentat de contractele de închiriere, la 31.12.2021, cifra de afaceri
provine in proporţie de 85% din venituri din servicii de field engineering, veniturile din chirii reprezentând
14%. P!trunderea pe piaţa industriei prin fumizarea de soluţii de inginerie în construcţii a reprezentat un
prim pas spre diversificarea surselor de venit. La sfârşitul anului 2021, cifra de afaceri a societăţii a fost în
cuantum de 362.979 lei, cu 289.667 lei peste cifra de afaceri înregistrată la 31.12.2020.

EXPUCA'Jll
Clei\

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE
VENITURI DIN CHIRII
VAN7
ARI ACTIVE
VENiîURI FINANOARE
ALTE VENI1URJ
TOTAL

31.U.2019
o

85.514

o

353
11.342
97.209

31.12.2020

31.12.2021

o

307.845
49.974

66.434
308.007
295
6.878
381.614

o

225
5 160
363.204

2.3 Structura organizatorică
2.3.1
Organigrama
Grupului
2.3.2
Dependenţa de
alte entităţi

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

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

2.4 Investiţiile
2.4.1 Investiţii
semnificative

I

O descriere a investi/li1or semnificative ale emitentului (indusiv cuantumul), de la sfârşitul perioadei
vizate de informa/li1e finandare istonee incluse În prospect până la data documentului de
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până la data
Prospectului

2.4.2 Investiţii
semnificative in
derulare

Înregistrare.
De la data ultimelor situaţii financiare publicate, la 31. 12.2021, nu s-au înregistrat investiţii
semnificative.

O desaiere a invesbP"ilor importante ale emitentuluÎ aflate in derulare sau pentru care au fost deja
asumate angajamente ferme, inclusiv metoda de finanţare a acestora (internă sau externă), dacă
prezintă importanţă pentru activitatea emitentu/Ul:
Emitentul nu are în derulare investiţii semnificative la data întocmirii Prospectului. Are în schimb un
contract în derulare, de 450.000 CAD/an, cu o societate din canada (anunţat deja pe BVB) timp
de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire. Potrivit conducerii Emitentului, societatea este în faza de
re-capitalizare a societăţii, la 4 luni de la schimbarea acţ:ionariatului, strategiei de dezvoltare şi,
respectiv, a Conducerii.

2.5 Examinarea
rezultatelor
activităţii şi a
situaţiei
financiare

Trebuie fumizată de către emitenţii de titluri de Cilpital cu o Cilpitalizare bursieră mai mare de
200.000.000 EUR numai atund când raportul administratorilor prezentat şi pregătit in conformitate
cu articolele 19 şi 29 din Directiva 2013/34/UE nu este indus in prospectul UE pentru a-eştere).

Nu este cazul, având în 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 celor mai semnifiCiltive tendinţe recente Cilre au afectat producţia, vânzările,
stocurile, costurile şi preţurile de vânzare de la sfârşitul ultimului exerciţiu finandar şi până la data
documentului de Înregistrare.
la 27.09.2021, societatea Kanata Invest Corporation S.A. preia pachetul majoritar de acţiuni al
societăţii Agromec Râmnicu Vâlcea S.A. şi convoacă Adunarea Generală Extraordinara a
Acţionarilor pentru schimbarea denumirii şi a sediului social al socie�ţii.

Întrunită la 04.11.2021, A.G.E.A. a aprobat schimbarea denumirii Emitentului din „AGROMEC
RÂMNICU VÂLCEA S.A." în „ALDANI MASTER CAPITAL S.A.", conform rezervării denumirii nr.
698083/28.09.2021 elibera� de ORC, respectiv schimbarea sediului social al socie�ţii, actuala
adresă fiind Str. Braşov, nr. 40,parter, CLUJ-NAPOCA, CLUJ, România.
la sfârşitul anului 2021, cifra de afaceri a sode�ţii a fost în cuantum de 362.979 lei, cu 289.667
lei peste cifra de afaceri înregistrată la 31.12.2020.

Schimbarea conducerii şi a modelului de afacere prin introducerea unei noi linii de business justifică
modificarea de structura a cifrei de afaceri a sod�ţii înregistra� la 31.12.2021. Dacă la sfârşitul
anului 2020 singurul aport al cifrei de afaceri era reprezentat de contractele de închiriere, la
31. 12.2021, cifra de afaceri provine în proporţie de 85% din venituri din servicii prestate, veniturile
din chirii reprezentând 14%. Pătrunderea pe piaţa industriei prin furnizarea de soluţii de inginerie
în construcţii a reprezentat un prim pas spre diversificarea surselor de venit
În Noiembrie 2021, Aldani Master capital S.A. anunţa semnarea primului contract semnificativ
pentru furnizare soluţii inginereşti în construcţii şi supervizarea implemen�rii acestora. Valoarea
totală a proiectului se ridică la 450.000 CAD/an, cu termen de implementare 3 ani de la semnarea
contractului si posibilitatea de prelungire. Obiectul contractului acoperă 4 şantiere în lucru,
amplasate în c.anada, cu 16 ingineri care, practic, coordoneaza activitatea a 220 de muncitori
(dulgheri, fierari, macaragii, maistri s.a.m.d.) de pe cele 4 şantiere avute momentan în execuţie.
Sub strategia diversificării activi�ţii, Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor, întruni� la
data de 4 Noiembrie 2021, a aprobat completarea obiectivelor secundare de activitate ale
Emitentului cu codul CAEN - 6499 - Alte intermedieri financiare.
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2.7 Previziuni sau estimări privind profitul
2.7.1 Previziuni

În cazul n
Î care un emitent a publicat o previziune sau o estimare privind profitul (care este Încă În
vigoare şi valabilă), respectiva previziune sau estimare este indusJ n
i' documentul de i'nregistrare.
Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul în curs a fost aprobat de Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor întrunită la data de 28.02.2022, după cum urmează:
Buget de venituri 11 cheltuie/I aprobat la
28.02.Z02Z{sume exprimate in lei)

Bugetat
31.12.2022

VENITURI TOTALE
1.VENCTURI DIN EXPLOATARE, din care:

1.465.000 lei

Venituri din servicii prestate
venituri din chirii

54.324 lei

.alte venituri
2. VENITURI ANANCIARE
3. VENffiJRI EXCEPTIONALE

CHELTUIEU TOTALE
CHELTUIELI

PENTRU EXPLOATARE, total din care:
a) cheltuieli materiale
b) cheltuieli de personal din care :
c) cheltuieli de exploatare privind amortizările ş i
orovizioanele
d) chetuielei de orotocol redamă s i nublicitate
2. CHELiUIELI ANANCIARE
3. CHal\JIEU EXCEPTIONALE
4. REZERVE LEGALE
5. PROFIT BRUT
6. IMPOZITUL PE VENIT

36.000 lei

1.468.324 lei

III} REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI

*Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 nu
social care face obiectul prezentului Prospect.

include operatiunea de majorare a capitalului

Principalele estirrari financiare au fost realizate de managementul societăţii, ţinând cont de
contextul actual al mediului economic, precum şi de cel previzionat, având la bază contractele de
închiriere pentru toate spaţiile societăţi.

2.7.2 Noi
previziuni
privind profitul

Nu este cazul.

2.7.3 Declaraţie
privind
prognozele

Conducerea Emitentului declară că estimarea privind profitul a fost elaborată şi pregătită pe o bază
care este atât comparabilă cu informaţiile financiare istorice, cât şi conform� cu politicile contabile
ale Emitentului.
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SECŢIUNEA 3: FACTORII DE RISC
Investiţia în acţiunile ALDANI MASTER CAPITAL S.A. Implică un nivel de risc a cărui evaluare presupune o analiză
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
activităţii desfăşurate. Oricare dintre factorii prezentaţi mal jos ar putea avea un impact pozitiv sau negativ mai mult
sau mal puţin important asupra activitătii, situaţiei financiare sau rezultatelor Emitentulul, respectiv asupra preţului de
tranzacţionare şi lichidităţii acţiunilor sale, care ar putea determina pierderea parţială sau totală a investiţiei de către
potenţialii investitori. Prezenta secţiune desoie cele mai relevante riscuri specifice activităţii 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 această secţiune este realizată, din perspectiva Emitentului, în ordinea importanţei după probabilitatea
materializării riscului şi impactul negativ asupra activităţii 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 acţiuni.
Investitorii trebuie sa întreprindă diligenţele necesare în vederea unei evaluări proprii asupra oportunităţii investiţiei, în
raport cu nevoile, aşteptările, disponibilităţile băneşti şi obiectivele Investiţionale proprii.
Riscuri legate de planului de dezvoltare a afacerii.
Emitentul vizează o dezvoltare sustenabilă a afacerii prin diversificarea activităţii, extinderea
portofoliului de dienţi şi a pieţelor pe care activează. Se doreşte, de asemenea, achiziţia şi
integrarea de companii care prezlnta perspective, dar şi extinderea portofoliului de deţineri
imobiliare, prin achiziţia de terenuri. Se remarcă flexibilitatea în dezvoltare şi trendul ascendent
continuu a societăţii Kanata Invest Corporation S.A. (care deţine 57,9666% din capitalul social al
Emitentului)-în doar 7 ani de la înfiinţare. Aceeaşi flexibilitate se doreşte a fi impnmată şi în cazul
societăţii nou-achiziţionate, Aldani Master capital S.A.
În ceea ce priveşte activitatea de field-engineering (domeniu ingineresc), Emitentul are deja în
derulare un contract semnificativ, în valoare de 450.000 CAD/an, cu termen ele executare de 3 ani
si posibilitatea de prelungire. Cu o experienţă demonstrată ele peste 20 de ani pe piaţa canadiana,
conducerea afirmă că nu au existat probleme financiare sau un deficit al cererii privind lucrările,
existând solicitări pentru lucrări semnificative de construcţii, din partea celor mai importante 3 mari
societăţi de fonning-companies (oompani de structuri şi beton) din Toronto, canada.
Conform statisticilor, deşi într-un context macroeconomic marcat de criza sanitară COVID-19,
preţul terenurilor şi al imobilelor este în continuă creştere. Terenurile reprezintă în viitor un activ
finit, fapt pentru care Emitentul doreşte axarea şi pe acest tip de investiţii.
Riscul ca societatea să nu işi indeplinească obiectivele strategice este apreciat de către conducere
ca fiind redus, având în vedere perspectivele proiectelor demarate, fundamentate pe viziune,
know-how de specialitate şi investiţii sustenabile.
Compania Kanata Invest Corporation S.A., deţinând 57,9666% din capitalul social al Emitentului,
are tot interesul sa îşi menţină, în continuare, un trend ascendent al investiţiilor si, implicit, al
veniturilor. Implicarea efectiva a beneficiarului real în bunul-mers al societatii reprezintă o garanţie
in plus pentru investitori.
Riscul legat de dependenţa de dienţi semnificativi.
O structură concentrată a dienţilor poate genera pierderi la nivelul rezultatelor precum, blocaje
financiare şi alte riscuri de lichiditate asociate încetării unui contract cu un dient semnificativ sau
insolvabilităţii acestuia. În prezent, oontractul încheiat de către Emitent cu societatea din (anada
acoperă 4 şantiere de construcţii, diminuând riscul ele pierdere a contractelor. Contractele sunt
încheiate cu trei societăţi renumite de Fonnng
i Companies (companii de structuri din beton) din
Canada. Având în vedere o regularitate a plăţilor, cu o frecvenţă de plata la două săptămâni, şi un
istoric de plată corespunzător al debitorului, riscul de lichiditate este redus. Activele detinute şi
notorietatea companiilor cu care Emitentul are contractele încheiate, la care se adaugă caracterul
sindicalizat al contractelor oferă un us de si uran în ceea ce riv te riscul de ne lată. În
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spatele acestei "plase de siguranţr se regăseşte o echipă bine pregătită de 16 ingineri constructori
care sustin prin munca lor, mai mult de 200 de muncitori, respectiv o experienţa de peste 24 de
ani a prestatorului pe şantierele din canada.
În acord cu directlile strategice de dezvoltare ale Emitentului, diversificarea activităţii, a pieţelor şi,
implicit, a surselor de venit prin introducerea de noi linii de business cu adresabilitate atât pe
segmentul corporate, cât şi pe segmentul retail, va asigura extinderea bazei de dienţi şi o reducere
semnificativă a gradului de concentrare.

Riscul de credit poate sa apară atunci când o te� parte nu îşi respectă obligaţiile oontractuale
asumate, producând pierderi financiare societăţii. În consecinţă, Emitentul a adoptat o politică ce
presupune reaHzarea de tranzact:ii cu parteneri bine cotaţi pe piaţa construcţiilor şJ/sau de a obţine
suficiente garanţii pentru a minimiza riscul.
Riscul de lichiditate in valorificarea creanţelor sale. Societatea se poate confrunta cu dificultăţi
minime în obţinerea unei lichidităţi rapide, determinate de comportamentul partenerilor săi, sau de
incapacitatea acestora de plata. În vederea recuperării mai rapide a creanţelor şi a reducerii riscului
de neîncasare sau încasare peste termenul contractual, societatea caută sa contracteze proiecte cu
parteneri bine cotaţi pe piaţa construcţiilor.
Riscul aferent mediului economic: Economia românească continuă să prezinte caracteristici
specifice unei economii emergente şi există un grad semnificativ de incertitudine privind dezvoltarea
mediului politic, economic şi social în viitor, pentru toate societăţile româneşti. Pe de altă parte,
piaţa externă şJ economia statelor partenere oferă garanţia unei stabilităţi certe pe termen lung.
Instabilitatea au'Sului de schimb valutar şi a ratei inflaţiei
Având în vedere o activitate operaţională care vizează piaţa externă, societatea poate fi afectată de
riscurile generate de fluctuaţia raportului de schimb valutar pentru care aprecierea monedei
naţionale reprezintă un factor negativ, ele diminuare a profitabilităţii, in timp ce devalorizarea
monedei naţionale influenţează pozitiv valoarea încasărilor. Riscurile legate de inflaţie conduc la
creşterea vollmului cheltuielilor precum şi necesitatea ajustării salariilor la inflaţie, generând fie
creşterea tarifelor, fie influenţarea negativă a rezultatelor.

Pandemia SARS-COV-2 - Apariţia virusului COVID-19 şi impactul său social şi economic în
Romania şi la nivel global pot duce la ajustări semnificative ale valorii mntabile a activelor si
pasivelor în următorul exerciţiu financiar. Emitentul monitorizează îndeaproape efectele pandemiei
COVID· 19 şi efectele acesteia asupra pieţei imobiliare şi asupra mediului economic din ţara şi va lua
toate măsurile necesare pentru a minimiza impactul si pentru a-şi respect.a angajamentele faţă de
parteneri.
Conformarea la cadrul legislativ şi modificări ale cadrului legislativ: Emitentul se află sub

incidenţa cadrului legislativ din Romania şi respectă cadrul de reglementare aplicabil. Modifirarile
multiple aduse la nivelul legislativ şi normativ pe plan contabil, fiscal şi al resursei umane etc. pot
afecta activitatea societăţilor din România, indusiv a Emitentului.

Riscul de ţară: Surprinde susceptibilitatea ca la nivelul statului de rezidenţă al Emitentului să
survină dificultăţi în onorarea angajamentelor financiare, afectând toate instrumentele financiare
interne, cât şi unele instnmente externe. Impactul acestui risc are caracter general, generând
efecte echidistante pentru toate sectoarele şi domeniile de activitate, cu un poten�al impact redus
asupra valorii pieţei şi lichiclită�i acţiunilor Emitentului. Pentru contracararea acestui risc, Emitentul
caută diversificarea portofoliului societăţii.

SECŢIUNEA 4: GUVERNANTA CORPORATIVĂ
4.1 Organele de administrare şi conducerea superioară
4.1.1

Numele, adresa de la locul de muncă şi funcţia În aJdrul societăţii emitente ale următoarelor
persoane şi prina'palele activităp· desfăşurate de acestea În afara societăţii emitente, dacă
activităi1e În CiJ(JZă sunt senmiliCiJt:ive ntru societatea emitentă: a membrii
'ilnelor de
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administra� conducere şi/sau supraveghere/ (b) asociaţii comanditaţi, in cazul unei societăţi n
i
comandită pe acţiun�· (c) orice membru al conducerii superioore al clrui nume poate fi menţionat
pentru a dovedi că societatea emitentă dispune de pregătirea $i expenenţă necesară pentru
conducerea activităţilor sale
La data Prospectului, societatea este administrată de un Administrator Unic,pe un mandat de 4 ani,
începând de la data de 24.11.2021, conform hotărârii AGOA din 04.11.2021.
Dl. Daniel Almăşan, în calitate de Administrator Unic al Emitentului, îşi des�şoară activitatea la
sediul social al Companiei din duj-Napoca, Str.Braşov, nr.40, duj, România.
În acelaşi timp, dl. Daniel Almăşan este administrator al societăţii KANATA INVESf CORPORATION
SA, acţionar majoritar al Emitentului cu o deţinere de 57,9666% din capitalul social al ALDANI
MASTER CAPITAL S.A.

Punctul 4.1.2

Detalii plivind orice condamnare pentru fraudă pronunfâtă in rursul ultimilor dnd ani cel puţin şi
detalii privind onee inaiminare şi/sau sancţiune publid ofidală adusă/impusă persoanei de la
pundul 4.1. de cltre autorităţile statu/Qre sau de reglemen/Qre (inclusiv de către organismele

profesionale).

Nu au existat cazuri de condamnare pentru fraudă, lnaiminare şi/sau sancţiuni publice oficiale
aduse de �tre autorităţile statutare sau de reglementare în dreptul persoanei menţionate în
prezenta secţiune. Administratorul Unic nu a fost împiedicat de o instan� � aeţioneze ca membru
al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau să intervină în
gestionarea sau desfăşurarea afacerilor unul emitent.

4.2
Remuneraţie şi
beneficii

Cuantumul remuneraţiei plătite şi benefidilor in natură acordate de emitent sumelor alocate de
Emitent pentru pla/Q pensiilor sau a altor benefidi pentru fiecare dintre persoonele menţionate la

pundul 4.1. pentru ultimul exerciţiul finandar complet

Conform hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
Administratorului Unic este cu titlu gratuit

din

04. 11.2021, mandatul

Cuantumul total al sumelor alocate de Emitent pentru plata pensiilor sau a altor
beneficii:
Emitentul nu a alocat sume pentru plata de pensii şi alte beneficii persoanelor menţionate la
punctul 4.1., nefiind cazul.

4.3
Participaţiile şi
opţiunile pe
acţiuni

Cele mai recente informap;· posibile privind partidpaţiile deţinute n
i capitalurile proprii ale
emitentului şi eventualele opţiuni pe acpunile emitentului de către fiecare dintre persoanele
menţionate la pundul 4.1.1.
La data Prospectului, Administratorul Unic al Emitentului nu deţine in mod direct partidpa�i la
capitalul social al Aldani Master Capital S.A„
Acţionarul majoritar al Emitentului (57,9666%), persoană juridică KANATA INVESf CORPORATION
S.A., este controlat în mod indirect de către ci. Daniel Almăşan, care deţine 74,7309% % din
capitalul social al KANATA INVEST CORPORATION S.A., prin societatea Aldani Credit Canada LTD
(proprietar 100%: dl. Daniel Almasan). Conform conducerii Emitentului, acesta este beneficiarul
real al ALDANI MASTER CAPITAL S.A. prin acţionarul KANATA INVESf CORPORATION S.A.
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SECŢIUNEA 5: INFORMAŢII FINANCIARE şi INDICATORII-CHEIE DE
PERFORMANŢĂ
5.1. Informaţii finandare istorice
s.1.1
Informaţii
istDrice
auditate
penbu
ultimele
două
exerdţii
financiare

Informaţiile financiare induse in prezentul Prospect sunt preluate din situaţiile financiare ale Emitentului
la 31. 12.2020 şi 31. 12.2021, situaUi întocmite în conformitate cu Standardele Naţionale de
Contabilitate.
Situaţiile financiare anuale aferente exerciUului încheiat la 31.12.2020 precum şi 31.12.2021 au fost
auditate. Pentru ambele exerciţii financiare, opinia auditorului este făra rezerve. Conform acesteia,
situaţiile financiare auditate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziţia financiară a
Societâţii, performanţa sa financiara şi fluxurile sale de trezorerie aferente exerciţiilor încheiate, în
conformitate cu reglementările contabile din România.

Poziţia finandarl

Indicatori bilanţ (lei)

31.12.2020

31.12.2021

Evoluţie

730.236

1.072.201

46,83%

730.236

1.072.201

46,83%

205.154

438.323

1 13,66%

1 1.046

314.062

2743,22%

Casa şi conturi la bănci
CHELTUIELI Î N AVANS

194.108

124.261

TOTAL ACTIVE

935.390

1.510.524

61,49%

13.474

6.469

-51,99%

921.916

1.504.055

63,14%

90.440

90.440

ACTIVE IMOBILIZATE
Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale
Imobilizări financiare
ACTIVE CIRCULANTE
Stocuri
Creanţe
Investiţii pe termen scurt

Datorii pe termen scurt
Datorii pe termen lung
Provizioane
Venituri înregistrate în avans
Capitaluri proprii, din care:
Capital subscris vărsat

��������-

Rezerve din reevaluare

691.513

1.052.947

52,27%

Rezerve

12.192

23.409

92,00%

Acţiuni proprii

40.612

40.612

0,00%

107.309

168.383

56,91%

64.288

220.705

243,31%

3.214

1 1.217

249,00%

935.390

1.510.524

Profitul sau pierderea raportată
Profitul sau pierderea exerciţiului
financiar
Repartizarea profitului
CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII
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Performanţa financiară
Indicatori cont de profit şi pierdere (lei)

31.12.2020

31.12.2021

Evoluţie

362,979

395.12%

381,319

362,979

-4.81%

5,293

4,949

-6.50%

90,182

60,754

-32.63%

31,296

19,469

-37.79%

183,749

53,696

-70.78%

38,866

50,177

29.10%

4,703

3,411

-27.47%

Alte cheltuieli

140,180

108

-99.92%

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

310,520

138,868

-55.28%

70,799

224, 1 1 1

216.55%

Venituri din dobânzi

295

225

-23.73%

VENITURI FINANCIARE - TOTAL

295

225

-23.73%

PROATUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă)

295

225

-23.73%

Cifra de afaceri netă

73,312

Alte venituri din exploatare

308,007

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

Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

Cheltuieli privind mărfurile
Cheltuieli

cu

personalul

Ajustări de valoare privind imobilizările corporale
şi necorporale
Alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli privind prestaţiile externe
Cheltuieli cu alte Impozite, taxe şi vărsăminte
asimilate

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE

CHELTUIEU FINANCIARE - TOTAL

VENITURI TOTALE

381,614

CHELTUIEU TOTALE

310,520

PROATUL SAU PIERDEREA BRUT Ă
Alte im ozite ne rezentate
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A
EXERCIŢIULUI FINANCIAR

71,094
6,806
64,288
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5.1.2
Modificarea
datei de
referinţă
contabilă
5.1.3
Standarde
de
contabilitate
Prindpii,
politici şi
metode
contabile

Dacă emitentul şi-a modificat data de referinţă contabilă n
Î intervalul pentru care 1i sunt solidtate
informaţiile finandare istorice1 informaţiile istorice audiliJte vor acoperi cel puţin 24 de luni sau ntreaga
Î
pen'oadă tn care emitentul a fost activ, respectiv perioada cea mai saJrtă dintre cele menţionate.
Nu este cazul.

Prindpii, politid si metode contabile
Informaţii generale
Politicile contabile adoptate de "Societate" pentru Întoonirea şi prezentarea situaţiilor financiare (bilanţ,
cont de profit şi pierdere) sunt prezentate în cadrul acestui capitol.
Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale sunt evaluate În conformitate cu următoarele
principii contabile generale, conform contabilitllţii de angajamente:

J. Prindpiul continuităţii activltJţii principiu care presupune ca unitatea îşi continua în mod normal
funcţionarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitllţii.
-

2. Prindpiul permanentei metodelor - principiu care

presupune continuitatea aplidirii aceloraşi reguli şi
norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate şi prezentarea elementelor patrimoniale şi a
rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile.
J. Prindpiul prudentei - principiu care presupune ca evaluarea trebuie făcuta pe o baza prudenta şi în
special:
poate fi inclus numai profitul realizat la data bilantului;
trebuie să se tina cont de toate datoriile apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui
exerciţiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilanţului şi data întocmirii
acestuia;
trebuie să se tina cont de toate obligaţiile previzibile şi de pierderile potenţiale care au luat naştere în
cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu anterior chiar daca acestea devin evidente
numai intre data bilanţului şi data intoanirii acestuia;

trebuie s� se tina cont de toate ajustll rile de valoare datorate deprecieri lor de valoare,jj
- di(fffi;fat<;a
�.....
rezultatul exerciţiului financiar este pierdere sau profit
Q
"'
n. te.le
4. Prindpiul contabilitatii de angajamente. Trebuie să se tina cont de toate veni le �
1 elil�
ă

�

corespunzătoare exerciţiului financiar, fără a se tine seama de data încasării sumei
plaţilor.

5. Prindpiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii.

componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.

sau �rii2

�

P.P�l"'r �

Conform a?,,_kli�pi ,

6. Prindpiul intangibilităţii.

Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar trebuie să
corespundă cu bilanţul de închidere a exerciţiului precedent.

7. Prindpiul necompensării. Orice compensare între elementele de activ şi de datorii sau intre
elementele de venituri şi cheltuieli este interzisa. Eventualele compensări intre creanţe şi datorii ale
entitll ţii faţă de acelaşi agent economic pot fi efectuate, cu respectarea prevederilor legale, numai dup�
înregistrarea în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor la valoarea integrala.

i

8. ConliJ/:ilizarea şi prezenliJrea elementelor din bilanţ şi din contul de profit ş pierdere pnând seama
de fondul economic al tranzacţiei sau al angajamentului in cauză. Aceasta cere ca operaţiunile
economice să fi înregistrate in contabilitate În conformitate cu realitatea economica, punând în evidenta
drepturile şi oljigaţiile, precum şi riscurile asociate acestor operaţiuni.
9. Prindpiul evaluării la cost de achiziţie sau cost de producţie. Elementele prezentate în situaţiile
financiare se evaluea� de regulă la cost de achizi�e sau cost de producţie. Reglementll rile contabile
prevăd situaţiile când acest principiu poate să nu fie respectat.
JO. Plina· ul

ului de semnifica e. Orice element care are_o valoare semnificativa trebuie ezentat
27

::r:::

t":sz

"" 5
1

distinct în cadrul situaţiilor financiare.

Situaţiile finandare sunt întoanite pe baza datelor şi informatiilor ce au fost înregistrate în contabilitate
în conformitate Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicatli, O.M.F.P. nr. 1802/2014 în concordanta cu
principiile prezentate mai sus.
Bazele întocmirii situaţiilor financiare (cadrul general de raportare financiar-contabilă)

Situaţiile finandare au fost întocmite de Societate în conformitate cu OMFP 1802/2014, care cere ca
situaţiile financiare să fie întocmite în conformitate cu Legea Contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi cu
modificările ulterioare;

Bazele contabilităţii

Situaţiile financiare sunt prezentate în lei, moneda naţională a României.
Societatea ţine evidenta contabilă în lei, îşi întocmeşte şi îşi prezintli situaţiile financiare în acord cu
legislaţia specifică în materie şi cu Reglementarile privind contabilitatea şi raportarile financiar-contabile
emise de Ministerul Finanţelor Publice (MFP).

Utilizarea estimărilor
Întocmirea situaţiilor financiare în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 cere ronducerii Societăţii să
facă estimări şi să emită ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor şi pasivelor, respectiv
prezentarea activelor şi datoriilor contingente la data întocmirii situaţiilor financiare şi a veniturilor
/cheltuielilor raJX)rtate pentru respectiva perioadă.

Continuitatea activităţii
Administratorul se angajează ca societatea să-şi continue activitatea în viitorul previzibil şi prin urmare
situaţiile financiare au fost Întocmite pe baza principiului continuitliţii activitliţii.

Conversia tranzacţiilor în monedă străină
Tranzacţiile Societăţii În monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb din data efectuării lor,
câştigurile şi pierderile rezultate din decontarea unor astfel de tranzacţii şi din conversia activelor şi
datoriilor monetare exprimate în monedă străină, fiind recunoscute în contul de profit şi pierdere.
Soldurile disponibilităţilor în monedă străină sunt convertite în Lei l a cursurile de schi
��
,

sfârşitul

·

Imobilizări corporale

Imobilizările corporale sunt recunoscute iniţial şi înregistrate în contabilitate la

',..

�
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Costul de achizitie este pretul datorat şi eventualele cheltuieli conexe minus ev et.
reducertale
costului de achizitie. Costul de achiziţie al bunurilor cuprinde preţul de cumpărare, .ele �
şi
alte taxe (cu excepţia acelora pe care persoana juridică le poate recupera de la au
e'fiscale),
cheltuielile de transport, manipulare şi alte cheltuieli care pot fi abibuibile direct achiziţiei bunurilor
respective. În costul de achiziţie se indud, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu
obţinerea de autorizaţii şi alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective.
·

Entitatea recunoaşte la active corporale bunurile destinate utilizării pe o bază continuă (pentru o
perioada mai mare de un an) şi care au o valoare de intrare stabilită prin acte normative.
La data bilantului, dădirile şi terenurile sunt prezentate la valoarea reevaluată, aceasta fiind valoarea
justă la data reevaluării, mai puţin orice amortizare cumulată şi orice pierderi din depreciere cumulate.

Societatea reevaluează dădirile şi terenurile ori de cate ori exista semne ca valoarea justa
în mod semnificativ fata de valoarea ramasa din contabilitate.

este diferita

Societatea tine evidenta distincta a investitiilor imobiliare astfel:
Investiţia imobiliară este proprietatea (un teren sau o cll:idire - ori o parte a unei dădiri - sau ambele)
deţinută (de proprietar sau de locatar în baza unui contract de leasing financiar) mai degrabă pentru a
obţine venituri din chirii sau pentru creşterea valorii capitalului, ori ambele, decât pentru:
a) a fi utilizată În producerea sau fumizarea de bunuri sau servicii ori în scopuri administrative;
sau
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b) a fi vândută pe parcursul desfăşurării normale a activităţii.

O proprietate imobiliară utilizată de posesor este o proprietate imobiliară deţinută (de proprietar sau de
locatar în temeiul unui contract de leasing financiar) pentru a fi utilizată la producerea sau fumizarea de
bunuri ori servicii sau în scopuri administrative.
Mijloace fixe

a) Costul mijloacelor fixe
Costurile cu întreţinerea şi reparaţiile mijloacelor fixe se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar
îmbunătăţirile aduse activelor, care cresc valoarea de întrebuintare sau durata de viată a acestora, sunt
capitalizate.
Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar, inclusiv unele scule, dispozitive, unelte sunt
trecute pe cheltuieli de regulă în momentul dării in folosinţă şi nu sunt induse în valoarea contabilă a
imobilizărilor.
Profitul sau pierderea rezultate dintr-o asemenea operaţiune se determină ca diferenţă intre suma
obţinută şi valoarea contabilă netă şi sunt Induse în rezultatul de exploatare al perioadei.
Modernizările semnificative sunt capitalizate dacă acestea extind durata de viată a activului sau dacă
măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de către acestea.

b) Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea se calculează la cost prin metoda liniara in funcţie de durata normală de funcţionare pentru
toate categoriile de active imobilizate.

c) Contabilitatea deprecierii imotilizărilor
Un activ este depreciat atunci când şi dacă valoarea sa contabilă depăşeşte valoarea recuperabilă care
reprezintă valoarea cea mai mare dintre pretul net de vânzare al activului şi valoarea de utilitate a
acestuia.
Mijloacele fixe deţinute şi utilizate de o entitate trebuie analizate din perspectiva diminuării valorii
acestora ori de câte ori au loc evenimente care ar împiedica posibilitatea recuperării valorii contabile a
unui activ, din fluxurile de numerar viitoare.
�
In cazurile în care fluxurile de numerar viitoare estimate sunt insuficiente
tru a a
contabilă a activului, trebuie aplicată o corecţie care să reflecte pierderea
� P-...... --.,...
� f,..-.i� u
acestuia.
�

'la
% APROBP.î ..\;$
Impozitare
"?
Societatea înregistrează impozitul pe profit conform legislaţiei româneşti ref � �(Wepnnderi mici
şi mijlocii.

Recunoaşterea veniturilor
Veniturile sunt înregistrate in momentul în care riscurile semnificative şi avantajele deţinerii proprietăţii
asupra bunurilor sunt transferate dientului. Sumele reprezentând veniturile nu includ taxele de vânzare
[TVA), dar indud discounturile comerciale acordate. Reducerile financiare acordate dlenţilor
(sconturile) sunt înregistrate drept cheltuieli financiare ale perioadei fără a altera valoarea veniturilor
societăţii. Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute în perioada în care au fost prestate şi în
corespondentă cu stadiul de execuţie.
Veniturile din dobanzi se recunosc periodic, în mod proporţional, pe măsura generării venitului
respectiv, respectiv pe baza contabilitatii de angajament.

Cifra de afaceri
Cifra de afaceri reprezintă sumele facturate şi rămase de facturat, nete, fără TVA şi rabaturi comerciale,
pentru produsele vândute şi serviciile prestate terţilor.

Datorii şi provizioane pentru datorii.
Datoriile au fost înregistrate la valoarea nominală şi nu s·au constituit provizioane pentru riscuri şi
cheltuieli. Ele trebuie recunoscute în momentul în care Societatea are o obligaţie legală sau implicită
rezultată din evenimente trecute când ntru decontarea obli a ·ei este necesară o i ire de resurse

---
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care încorporează beneficii economice şi când poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce priveşte
valoarea obligaţiei.
5.1.4

Modificarea
cadrului
contabil
5.1.S

Structura
infonnaţiilor
financiare

5.1.6.

Situaţiile
financiare
consolidate

Ultimele informaţii financiare istorice auditate ale Emitentului, care conţin informaţii comparative, sunt
prezentate şi elaborate in aceeaşi formă cu cea a situaţiilor financiare anuale ale Emitentului care
urmează să fie publicate, în conformitate cu standardele naţionale de contabilitate. Emitentul nu
intenţionează modificarea cadrului contabil .

Informaţiile financiare auditate sunt elaborate în conformitate cu standardele naţionale de contabilitate,
şi indud (a) bilanţul; (b) oontul de profit şi pierdere; (c) cash-flow; (d) metodele contabile şi notele
explicative.

Nu este cazul. Societatea nu are filiale deci nu este necesar, conform cerinţelor OMFP 1802/2014, să
pregătească situaţii financiare consolidate.

5.1.7 Data

Bilanţul ultimului exerciţiu pentru care informaţiile financiare au fost auditate este încheiat la data de

5.2

Informaţii financiare interimare şi alte informaţii financiare

infonnaţiilor 31. 12.2021.
financiare

5.2.1

Nu este cazul.

5.3 Auditarea situaţiilor financiare anuale
5.3.1

Auditarea
situaţiilor
financiare

Raportul de audit aferent exerciţiului financiar 2021
Opinie fără rezerve

•·ltoi�ÂltJ'
'/TAL S.A
„In opini
a noastra, situatiile finandare individuale ale sodetatii SC AWANJ
pentru exerdtiul finandar incheiat la 31 decembrie 2021 sunt intocmite, de o maniera adecvata, in
toate aspectele semnificative in conformitate cu Ordinul Ministrului Rnantelor Publice nr 1802/2014
pentru aprobarea Reglementărilor contabile ronforme cu Standardele Internaţionale de Raportare
Finandară si cu politidle contabile descrise in notele la situatiile finandare individuale. "
Baza opini
ei
Am desfăşulât auditul nostru in conformitate cu Standardele Intemationale de Audit(/54).Suntem
independenti fata de societate conform cu Codul Etic al Profesionistilor Contabili emis de CiJtre
Consiliul pentru Standarde lntemationale de EtiCiJ pentru Contabili coroborat cu cerintele etice
relevante pentru auditul situatiilor finandare si ne-am indeplinit celelalte responsabiltati ronform
acestor cerinte. Considelâm ca probele de audit obtinute sunt sufidente si adecvate pentru a furniza
o baza a opiniei noastre de audit "

„

Situaţiile financiare anuale aferente anului 2020 au fost auditate de către societatea PKF AUDIT
S.R.L. din O -Na ca calea OOROBANTILOR nr. 70 ud�tul Ou QJI 12598235 J l 52 2_000 tel:
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0264450215, e-mail: office@mda.pkf.ro, înregistrată la f>SPAAS cu nr. FA116.
Raportul de audit aferent exerciţiului financiar 2020

Opina
i fără rezerve
Î
„ n opinia noastră, situaţiile finandare anexate prezintă fide� sub mate aspectele semnificative
poziţia finandară a Societăţii la daliJ de 31 derembrie 2020 şi performanţa sa finandară şi lfuxurile
sale de trezorerie aferente exerciţiului Încheat
i la data respectivă, n
i conformiliJte cu reglementările
contabile din România, respectiv Legea nr. 82/1991 şi a OMFP nr. 1802/2014"
Baza opiniei
„Am desfăşurat auditul nostru in conformitate cu Standardele lnternaponale de Audit şi Legea nr.
162/2017 (Legea). Responsabi/ităp1e noastre in baza acestor st;:mdarde, sunt desaise detaliat in
secţiunea ''Responsabilităţ;le Auditorului Într-un Audit al Situaţii/or Rnandare" din raportul nostru.
suntem independenp fală de Societate, conform Codului Etic al ProfesiomŞtilor ConliJbili emis de
ConSJ1iul pentru Standarde Intemaponale de Etică pentru ConliJlili ('Codul IESBA i conform
cerinţelor etice care sunt relevante pentru auditul situaţiilor finandare În România, inclusiv Legea, şi
ne-am Îndeplinit responsabilită/ile etice, conform acestor cennte şi conform Codului IESBA. Credem
că probele de audit pe care le-am obfinut sunt sutidente şi adecvate pentru a fumiza o bază pentru
opinia noastră. "
5.3.2 Alte
infonnaţii
auditate de
auditori

Indicarea celorlalte informaţii din documentul de Înregistrare care au fost auditate de auditori.

5.3.3
Infonnaţii
financiare
neauditate

În cazul n
i care informaţiile finandare din Prospect nu au fost extrase din situaţiile finandare audiliJte
ale emitentului, se menţionează su!SiJ acestora şi faptul că informaţiile nu sunt auditate.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

5.4. Indicaturii-cheie de performanţă (KPI)
5.4.1
Indicatorii
cheie de
performanţă
(KPI)

-

�

_

��

Nu este cazul.

5,5 Modificări
semnificative
ale poziţiei
financiare a
emitentului

�

�
In măsura in care nu este prezentată n
i altă parte n
Î documentul de i'nregistrare şi in cazul �re un ... ��
emitent a publicat indk:atori-cheie de performanţă tinandari şi/sau operaţionali sau a a �ă i
fJC!@ · f -r�
astfel de indicatori În documentul de Înregistrare, in documentul de inregistrare se inelu ll � ţ:...I s
a indicatorilor-chee
i de performanţă ai emitentului pentru fiecare exerciţiu finandar �
2
vizatl de informapi1e finandare istorice. KPI trebuie ca/QJlaţi pe o bază comparabilă.
't'..,b
•

Rc"ln1:. "

O desaiere a oricărei modificări semnificative a poziţiei finandare a grupului care s-a produs de la
sfârşitul ultimului exerciţiu finandar pentru care au fost publicate situaţii finandare auditate sau
informaţii financiare interimare, sau o declaraţie negativă adecvată.
Nu este cazul. De la sfârşitul perioadei de raportare încheiată la 31. 12.2021 nu s-au înregistrat
modificări semnificative a poziţiei financiare a Emitentului.
La 31.12.2021, activele imobilizate înregistrează o valoare cu 46,83% peste nivelul raportat la
31.12.2020, ca urmare a operaţiunii de reevaluare a deţinerilor de imobilizări corporale. Rezervele
din reevaluare au majorat valoarea terenurilor, deţinând ponderea cea mai semnificativă în total
active imobilizate, OJ suma de 361.434 lei.

aasa activelor circulante marchează o dublare a valorii pe fondul creşterii cifrei de afaceri în
perioada de raportare 2021, evoluţie absorbită la nivel bilanţier prin majorarea cu 303.016 lei a
creanţelor comerciale.
În urma capitalizării plusului din reevaluare, capitalurile proprii se modifică în consecinţă.
5.6 Politica de

Beneficiul net realizat de emitent se va re rtiza de către Adunarea Generală a A- ionarilor la finele
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fiecărui exerciţiu financiar. Cota de beneficiu destinată plăţii dividendelor se va repartiza proporţional
cu numărul acţiunilor deţinute de fiecare acţionar. În cazul în care emitentul va înregistra pierderi, se
vor analiza cauzele acestora şi Adunarea Generală a Acţionarilor va decide asupra modului în care se
vor recupera sau suporta aceste pierderi. Potrivit Legii Pieţei de capital, acestea se plătesc în
termenul stabilit de Adunarea Generală, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situatiilor
financiare anuale aferente fiecărui exerciţiu financiar încheiat. În cazul în care Adunarea Generală nu
stabileşte un termen de plata, dividendele se vor datora la plată în maximum 30 de zile de la data
publicării în Monitorul Oficial Partea a IV·a a hotărârii Adunarii Generale de stabilire a dividendelor
distribuite. Societatea nu a acordat dividende în ultimii 3 ani.

disbibuire a
dividendelor

În cazul unei modificări semnificative a valorilor brute, se include o desaiere a modului n
i care
tranzacţia ar fi putut afecta adivele, datoriile ii rezultatul emitentului, dacă tranzacţia ar fi avut loc la
Începutul perioadei care face obiectul raportării sau la data indicat;§.

5.7.
Informaţii
financiare pro
forma

Nu este cazul.

SECŢIUNEA 6: INFORMAŢII PRIVIND ACTIONARII
6.1 Principalii acţionari
6.1.1

Potrivit Registrului Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A., actionarii principali ai Emitentului cu
detineri cunoscute peste pragul de 5% din totalul drepturilor de vot fiecare, la 18.02.2022, sunt prezentaţi
in tabelul următor:
Actiunl

Procent

KANATA INVEST CORPORATION S.A„ loc. CLUJ-NAPOCA jud CLUJ

20.970

57,9666%

Persoane Fizice

13.264

36,6652 o/o

1.942

5,3682 '�

36.176

I to %

Actionar

Persoane Juridice

TOTAL
6.1.2
Drepturi de
vot diferite
6.1.3
Controlul
asupra
Emitentului

Infonnafii din care să reiasă dacă acţionarii prindpali ai emitentului au drepturi de vot diferite sau o
declaraţie negativă adecvată.
Nu exista situatii in care acţionari ai emitentului să aibă drepturi de vot diferite.
o

�

ln măsura tn are aceste informa/ii sunt cunoscute de emitent, se precizează dacă
sau a:mtrolat, directsau indirect, şi de c.ătre dne şi se desaie natura controlului şi mă.

·

·
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La data de 18 februarie 2022, Emitentul este controlat in mod direct de către <- NATA .INVEST
A
CORPORATION SA, care deţine o participaţie de 57,9666% din capitalul social al Emiten
·
�·rândul
sau, acţionarul persoană juridică KANATA INVEST CORPORATION SA. este controlat în mod indirect de
către dl. Daniel Almăşan, care deţine 74,7309%% din capitalul social al KANATA INVEST CORPORATION
S.A.., prin societatea Aldani Credit canada LTD. Conform conducerii Emitentului, acesta este beneficiarul
real al ALDANI MASTER CAPITAL S.A. prin acţionarul KANATA INVEST CORPORATION S.A.
Controlul asupra Emitentului se face conform prevederilor legale şi ale actului constitutiv. Structurile şi
procesele de gwemantă corporativă asigură exercitarea statutară a controlului asupra Emitentului.

6.1.4
Acorduri
privind
controlul

O desaiere a acotdurilor cunoscute de emitent, a căror ap!iare poate genera sau Împiedica, la o dată
ulterioară, o schimbare a controlului asupra emitentului.
Emitentul nu are cunoştinţă de existenţa unor acorduri a căror aplicare poate genera, la o dată ulterioară,
schimbarea controlului.
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6.2 Proceduri judiciare şi de arbitraj
Informaţii privind orice procedură gwemamentală, judidară sau de arbitraj (indusiv orice astfel de
procedură n
Î derulare sau potenţială de care emitentul are cunoştinţă) din ultimele 12 /un1� cel puţin,
care ar putea avea sau a avut recent efecte semnificative asupra poziţiei finandare sau a protitabi/ităţii
emitentului şi/sau a grupului, sau o declaraţie negativă adecvată.

6.2.1

Emitentul dedară că nu are cunoştinţă de vreo procedură guvernamentală, judiciară sau de arbitraj
încheiată, în derulare sau potenţială, din ultimele 12 luni, care ar putea avea sau a avut recent efecte
semnificative asupra poziţiei financiare sau a profitabilităţii Societăţii.

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 conffict de interese ntre
i
obligaţiile faţă de emitent ale oricăreia
dintre persoanele menţionate la punctul 4.1 şi interesele sale private şi alte obligaţii. În cazul În care nu
există astfel de conflicte de interese, trebuie făcută o declaraţie În acestsens.
Informaţii privind orice nţelegere
Î
sau acord cu acţionarii principali, clienţii, furnizorii sau alte persoane,
in temeiul cărora oricare dintre persoanele menţionate la punctul 4.1 a fost aleasă ca membru al unui
organ de administrare, conducere sau supraveghere sau membru al conducerii superioare.
Detalii privind orice restricţie acceptată de persoanele menţionate la punctul 4.1. privind cesionarea,
intr-o anumită perioadă de timp, a valorilor mobiliare ale emitentului deţinute de acestea.

Nu s-au identificat situaţii de conflict de interese, nici înţelegeri, acord OJ acţionarii principali, furnizori
sau alte persoane în temeiul cărora persoana menţionată la punctul 4.1. a fost aleasă ca Administrator
Unic, în afara raportului de reprezentare direct! dintre Administratorul Unic şi acţionarul majoritar,
Kanata Invest Corporation SA.
Nu există restricţii acceptate de persoana menţionată la punctul 4.1. privind cesionarea, într-o anumită
perioadă de timp, a participărilor lor la capitalul social al emitentului.

Prin politici şi proceduri interne, în vederea conformării ru prevederile legale în vi
la principiile de guvernantă corporativă, există şi se aplică mecanisme de iden '
potenţialelor oonflicte de interese la nivelul administrării şi conducerii Emitentului, �
•

t e ...
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6.4 Tranzacţii cu părţi afiliate
6.4.1

Dacă Standardele Internaţionale de Raportare Rnandară adoptate in ronformitate cu Regulamentul (CE) nr.
1606/2002 nu se aplică emitentului, trebuie prezentate următoarele informaţii pentru perioada acoperită de
informaţiile finandare istorice şi până la data documentului de Înregistrare:
(a) natura şi cuantumul tuturor tranzacţiilor cu părţi afiliate ( 1 ) care, luate separat sau ln ansamblu, sunt
importante pentru emitent Dacă tranzacţiile cu părţi afiliate nu s-au desfăşurat n
i condiţiile pieţei, se explică
motivele. În cazul Împrumuturilor În curs, indusiv al garanţblor de orice tip, se indică cuantumul soldului de
rambursat;
(b) cuantumul sau procentaju/ reprezentat de
emitentului.

tranzacţiile incheiate cu părţi

afiliate din dfra de afaceri a

Valoarea oontractelor încheiate cu părţi afiliate pentru exerciţiile financiare acoperite in prezentul Prospect şi până
la data Prospectului este prezentată mai jos:

Parte afiliată acţionar
majoritar
comun

Natura
tranzactiel

TiD tranzactie

Dată
contract

Vânzare

Servicii prestate

15.11.2021

Valoare

contractului
(CAD)

(lei)

Clln l/a/11/M
„
31.JZ.2021

Pondere
în total
vânzări

Pondere în
total activ

450.000 CAD

1.545.480

425,78%

102,31%

Valoarea

6.5 Capitalul sodal
6.5.1-6.5.2

La data Prospectului, capitalul social al ALDANI MASTER CAPITAL S.A. era de 90.440 LB subscris şi v�rsat
integral în numerar, împărţit într-un număr de 36.176 acţiuni nominative, ordinare, dematerializate,
conferind drepturi egale in Adunarea Generală a Acţionarilor, cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare.
Nicio fracţiune din capitalul social nu a fost v�rsat prin intermediul altor active decât numerarul în perioada
vizată de situaţiile financiare anuale la care se face referire în prezentul Prospect.

6.5.3

Numărul şi caracteristidle prindpale ale acţiunilor care nu reprezintă Cilpital, daal există.

Nu este cazul.
6.5.4

Numărul, valoarea contabilă şi valoarea nominală a acţiunilor emitentului deţinute de emitent sau in
numele emitentului ori de c:ătre filialele acestuia.

Nu este cazul.
6.5.5

Cuantumul valorilor mobiliare convertibile, preschimbabile sau Însoţite
indicarea condiţiilor şi a procedurilor de conversie, schimb sau subscriere.

Nu este cazul.
Informaţii despre orice drept de achiziţie şi/sau obligaţie aferent(ă) capitalului autr:m.
despre orice angajament de majorare a capitaluluisoda/, precum şi amdiţiile acestora.
•

6.5.6

hf";. n� ,,.

dar neemis, sau

Nu este cazul.
6.5. 7

Informaţii privind capifiJlul soda/ al orialrui membru algrupului care face obiectul unei opţiuni sau al unui
acord condiţionat sau necondiţio11ât care prevede acordarea unor opţiuni asupra capitalului şi detalii
privind opţiunile respective, indusiv identitatea persoanelor la care se referă.

Nu este cazul.
6.6 Actul constitutiv şi statutul
6.6.1

O scurtă desaiere a orialrei prevederi din actul constitutiv care ar putea avea ca efect amâl1ârea,
suspendarea sau impiedicarea schimbăn"i controlului asupra emitentulut:
Nu este cazul.

„

6.7 Contracte importante
6.7.1

Rezumatu/ oric:ătVi contract important {altele decât cele Încheiate n
Î cadrul nonnal al activit.ăţii) Încheiat
de către emitent sau orice alt membru al grupului� n
i cursul anului imedi
at anterior publicării
documentului de Înregistrare.
În 19 Noiembrie 2021, Emitentul anunţa semnarea unui contract semnificativ pentru soluţii inginereşti în
construcţii şi supervizarea implementării acestora, având următoarele specificaţii:
•

Tipul contractului: Contract iniţial de fumizare de soluţii inginereşti performante, în construcţii

•

Client: nedivulgat, conform dauzei de confidenţialitate din contract- este o entitate afiliata

•

Data semnarii contractului: 15.U.2021

•

Durata contractului: 3 ani, până in 15.11.2024

•

Valoarea totala a contractului: 450.000 CAD, anual

•

Obiectul contractului: fumizare de soluţii inginereşti în construcţii şi supervizarea implementării
acestora

SECŢIUNEA 7: DOCUMENTELE DISPONIBILE
7.1

O declaraţie prin carese confirmă faptul că, in perioada de valabilitate a Prospectului, pot ff consultate,
după caz, următoarele documente:

(a) actul constitutiv şi statutul actualizate ale emitentului;
(b) /Date rapoartele, corespondenţa şi alte documente, evaluările şi dedaraţiile făcute de un expert la
solidtara3 Emitentului, din care anumite părţi sunt induse sau men/fofliJte in documentul de
Înregistrare.
Indicarea site-ului pe care pot ff mnsultate documentele.

În perioada de valabilitate a Prospectului, pe site-ul Intermediarului pot fi consultate Actul constitutiv,
Prospectul, precum şi toate documentele relevante acestei operaţiuni.
Formularele de Subscriere şi de Retragere a acceptului de achizitionare sau sub
mobiliare oferite, decizia de aprobare a Prospectului de către ASF prec �şi
.
integralitatea sa vor fi disponibile în format electronic: şi pe site-ul BVB,
Intermediarului, (https://www.aoldrinq.ro/consultanta/) şi, de asemenea, în
măLfizit, · ia. '· ul
social al Emitentului sau Intermediarului, unde pot fi consultate zilnic pe intreag ""' i\0adă de:cJ\
re
a operaUunii obiect al prezentului Prospect, în intervalul orar 10:00 - 14:00. Avâ � ·n �dere ronteXtul
pandemiei COVID19, pentru consultarea documentelor aferente operapunii
'9.lport de hârtie,
persoanele interesate sunt solicitate să îşi programeze vizita prin email,� la adresa
aldanimastercapitaf@gmail.com sau telefonic, ta numărul de telefon 0751.298.778 pentru accesul la
documentele operaţiunii în format fizic la sediul Emitentului şi, respectiv, prin email, la adresa
goldring@ooldring.ro sau telefonic, la numărul de telefon 0754310705, la sediul Intermediarului.

.
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PARTEA A II-A. INFORMAŢII PRIVIND 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

Emitentul: ALDANI MASTER CAPITAL S.A., cu sediul în duj-Napoca, Str.Braşov, nr.40, parter,
CLUJ, înmatriaJlată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ]12/5569/2021, cod unic de identificare
fiscală RO 1467544, telefon 0751.298.n8, adresa de e-mail aldan;mastercaoital@gmajl.com.
Intermediarul: SSIF Goldring S.A., cu sediul în Târgu Mureş, Str. Tudor VladimiresaJ nr. 56A,
jud. Mureş, înmatriculatâ la Oficiul Registrului Comerţuui sub nr. J26- 440/19.04.1998, cod unic de
identificare fiscală RO 10679295, autorizată de CNVM/ASF prin decizia nr. 2734/08.08.2003, nr.
atestat: 3n/29.05.2006, înscrisă în Registrul CNVM/Af>f cu nr. PJROlSSIF/260045, telefon/fax 0265
269 195 / 0365 455 254, adresa de e-mail ooldring@aoldrinq.ro. website www.goldri.nq.ro
Persoanele responsabile pentru informaţiile cuprinse în prezentul Prospect:
din partea Emitentului: dl. Daniel Almăşan

din partea Intermediarului: dl. Virgil Zahan

Punctul 1.2.
Declaratii ale
persoanelor
responsabile
Punctul 1.3

-

-

Administrator Unic
Director General

Reprezentantul Emitentului şi al Intermediarului dedara că, după luarea tuturor măsurilor rezonabile
în acest sens, informaţiile induse in Prospect sunt, după 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 calita

��

Dedaratii,
rapoarte
atribuite
expertilor
Punctul 1.4.
Informatii de
la o terta
parte
Punctul 1.s.
Dedaratie

In cazul in care informatiile provin de la o terta parte, se fumzieaza o confirmare privind ca1��.,r
awrat sicompletalacestora, precum si sursa acestora.
Nu este cazul, prezentul Prospect nu conţine declaraţii atribuite unei terţe părţi.
Prezentul Prospect a fost aprobat de Autoritatea de supraveghere Rnandara {ASF) în calitate de
autorita
competentă
în temeiul
Regulamentului
(UE) 2017/1129,
prin decizia
probarea ASF se referă exdusiv la îndeplinirea standardelor privind
nr.
f
caract I exhaustiv, inteligibil si coerent impuse de Regulamentul mai sus amintit si nu trebuie
considerată drept o aprobare a calitătii valorilor mobiliare obiect al Prospectului.
In vederea luării unei decizii investitionale bine fundamentate, investitorii ar trebui să evalueze ei
insisi in ce măsură investitia în valorile mobiliare oferite amform Prospectului le este
adecvată.
Informatiile privind valorile mobiliare prezentate in cele ce urmeaza fac parte integranta din
Prospect, in conformitate cu art. 15 din Regulamentul (UE) 2017/1129.
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Punctul 1.6.
Interesele
persoanelor
implicate in
oferta
Punctul 1.7.
Motivele
ofertei,
utilizarea
fondurilor
obţinute şi
cheltuielile
aferente
emisiunii/
ofertei

Emitentul nu are cunoştinţă de Interese particulare ale unor terţe persoane fizice sau juridice, nici
de existenta unor conflicte de interese care ar putea influenţa semnificativ oferta.

Motivele Ofertei: Aşa cum precizează şi hotărârea AGEA de aprobare a operaţiunii, majorarea
capitalului social se realizează pentru capitalizarea companiei în sprijinul unui program viitor de
întreţinere a activită�lor societăţii şi achiziţii de noi companii.

Valoarea netă estimată a veniturilor obţinute: 271.320 lei.
Utilizarea fondurilor:
Maniera efectivă de alocare a sumelor atrase prin majorare vor fi detenninate în funcţie de
cuantumul sumelor efectiv atrase prin majorare şi având în vedere considerente de prioritate,
oportunitate şi eficienţă economică.
Având în vedere valoarea sumei ce se doreşte a fi atrasă, precum şi faptul că societatea se află la
doar 4 luni de la preluare, fondurile vor fi utilizate, in principal, pentru capitalizarea societăţii şi
capital de lucru.
Fondurile obţinute prin prezenta operaţiune de majorare a capitalului social sprijină financiar
implementarea direcţiilor strategice asumate pe termen mediu şi lung:
Dezvoltare non-organică prin achiziţii şi integrare de companii care prezintă potenţial de
creştere;
•
Crearea de noi căi de acces pe pieţele externe;
•
Extinderea portofoliului de dienţi pentru proiecte de field-engineering al construcţiilor
industriale şi comerciale;
•
Concretizarea de parteneriate strategice cu societăţi din domeniul industrial care activează
pe pieţele ţintă din (anada;
)I EG111:
•
Conservarea avantajului competitiv de know-how de specialitate în d
t1 co
•
Menţinerea şi dezvoltarea liniei de business - imobiliare;
�
'?
_,.,,
•
Achiziţii terenuri - asigurând infrastructura necesara implem
ril �. unei noi
..I .
strategice de dezvoltare.
S L> �c )t>'
o t"'
CHELTUIEULE AFERENTE EMISIUNII I OFERTEI
•

"'"""

Valoarea totală a fondurilor care pot fi obţinute din Ofertă este de 271.320 lei, în
acţiunile oferite sunt subsoise în Perioada de Ofertă.

·�· ·care toate

Cheltuielile aferente Ofertei şi care vor fi suportate în totalitate de către Societate, din alte fonduri
decât cele atrase în Ofertă, sunt:
1.

Comisionul Intennediarului Ofertei, în conformitate cu contractul intre părţi;

Cota perceputa de ASF calculată ca procent de 0, 1 % din valoarea sumelor efectiv subscrise
2.
în mod valid în ofertă;
3.
Taxa ASF de eliberare a certificatului de valori mobiliare pentru acţiunile nou-emise (d.
Anexa 3 - 2.17 / Regulamentul ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorităpi) - 500 lei;
4.

Taxe Registrul Comerţului de înregistrare a majorării de capital social estimate la 1.000 lei;

Taxe aferente derulării operapunii de majorare prin sistemul BVB şi al Depozitarului Central,
5.
estimate la 1.000 lei
6.

Alte cheltuieli incidente opera�unii - estimate la 1.000 lei
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Punctul 1.8

Informaţii suplimentare

Punctul 1.8.1

Daca in Prospect sunt mentionati consilieri care au legatura cu emisiunea, o declaratie predzand
calitatea in care au actionat acestia.

Consilieri

Punctul 1.8.2
Informaţii
verificate sau
examinate de
catre auditori

Nu este cazul.
Se apredaza ce alte informalii din Prospect au fost verificate sau examinate de catre auditori si daca
acestia au elaborat un raport Se prezinta raportul in intregime sau, cu aprobarea autoritatii

competente, un rezumat al acestuia.

Nu este cazul, cu excepţia informaţiilor financiare istorice aferente exerciţiilor încheiate la
31. 12.2020 şi 31. 12.2021 care au fost auditate. Conduziile 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
Declaraţie
privind
capitalul
circulant

Persoana responsabilă din partea emitentului declară fără rezerve că, 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 disponibile 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 431.854 lei la 31.12.2021, este suficient pentru acoperirea obligaţiilor curente.
Veniturile obţinute din ofertă nu au fost induse în calculul capitalului circulant.

Punctul 2.2
Capitalizare şi
nivel de
îndatorare

Nu se aplică. 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.
Factori de risc

Fiecare dintre riscurile privind Emitentul - aşa cum au fost acestea i
la Secţiunea 3 în Partea I a prezentului Prospect - odată materializat,
măsură greu de cuantificat, preţul şi lichiditatea acţiunilor ALDANI MASTER
de capital.
Pe lângă acestea, investiţia în acţiuni în sine prezintă riscuri specifice derivate din
particularităţile acestor instrumente financiare in contextul evoluţiilor economice, sodale şi politice
la scară naţională şi internaţională.

3.1.1 Riscurile asociate cu o investiţie directă in 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 lichidităţii 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 integrală a capitalului şi/sau certitudinea rambursării sumelor investite;

•

au o toleranţă scăzută fa risc, nefiindu-le potrivite investiţiile bursiere;

•

necesită în mod obiectiv existenţa unei garanţii de stat sau investiţii în active fără risc.

Menţionăm că, riscul ca societatea să nu îşi îndeplinească obiectivele strategice este apreciat de
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către conducere ca fiind redus, având în vedere perspectivele proiectelor demarate şi care se
doresc în viitor, fundamentate pe viziune, know-how de specialitate şi investiţii sustenabile.
Compania Kanata Invest Corporation S.A., deţinând 57,9666% din capitalul social al Emitentului,
are tot interesul sa îşi menţină, în continuare, un trend ascendent al investiţiilor si, implicit, al
veniturilor. Implicarea efectivă a beneficiarului real în bunul-mers al societăţii reprezintă o garanţie
în plus pentru investitori.
În acord cu direcţiile strategice de dezvoltare ale Emitentului, diversificarea activităţii, a pieţelor şi,
implicit, a surselor de venit prin introducerea de noi linii de business cu adresabilitate atât pe
segmentul corporate, cât şi pe segmentul retail, va asigura extinderea bazei de dienţi şi o reducere
semnificativă a gradului de concentrare, ceea ce ar trebui, în mod normal, să susţină acţiunile
listate.
3.1.2 Riscul de preţ este specific acţiunilor listate şi derivă din evoluţiile negative ce pot interveni
în cotaţia acţiunilor emitentului, după admiterea acestora la tranzacţionare. Fluctuaţia preţului poate
fi indusă de o multitudine de factori legaţi de activitatea emitentului sau de volatilitatea generală a
pieţei. De asemenea, în cazuri speciale precum 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
piaţă a acţiunilor la reluarea tranzacţionării.
3.1.3 Riscurile generate de piaţa de capital din România, în ansamblul ei. Volatilitatea şi
lichiditatea sunt elemente care caracterizează mecanismul pieţei de capital, conturând un risc de
natura sistemică pentru toate instrumentele financiare tranzacţionate.
Impactul acestui risc are caracter general, generând efecte echidistante pentru toate sectoarele şi
domeniile de activitate. Conform Conducerii Emitentului, acest risc este cu potenţial impact redus
asupra valorii pieţei şi lichidită�i acţiunilor Emitentului. Pentru contracararea acestui risc, Emitentul
caută diversificarea portofoliuui societăţii.

SECTIUNEA 4: TERMENII ŞI CONDIŢIILE VALORILOR MOBILIARE
Punctul 4.1.1.
caracteristicile
valorilor
mobiliare
obiect al ofertei

I Oferta

are ca obiect un număr total de 108.528 acţiuni nominative, ord
c.
izibile,
ise de. E , ANI
dematerializate, de valoare egală, cu o valoare nominalii de 2,5 lei/acţiune
MASTER CAPITAL S.A., în conformitate cu Hotărârea AGEA din data de 04.1 '-1fi2_ţ. r . • �
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Codul ISIN al acţiunilor Emitentului este: ROAGQRACNOR5

·

'?

Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă,

Legislaţia in
temeiul căreia
au fost create
valorile
mobiliare

Legea 31/1990 a societăţilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
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•

•

Punctul 4.1.2.
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�tă;

Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu modificările 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 mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă
reglementata;
Regulamentul delegat (UE) 979/2019 şi 980/2019 de completare a Regulamentului (UE) 1129
/2017.

Punctul 4.1.3
Forma valorilor
mobiliare

Valorile mobiliare nou emise oferite în baza prospectului şi admise ulterior la tranzacţionare sunt
acţiuni nominative, ordinare, indivizibile, emise in formă dematerializată şi au o valoare nominală
egală de 2,5 lei fiecare.
in baza contractului de registru încheiat între Emitent şi Depozitarul Central S.A., efectuarea
înregistrărilor necesare asupra Registrului Acţionarilor sunt în sarcina Depozitarului Central S.A., cu
sediul in Bucureşti, Bulevardul carol I nr. 34 - 36, etajele 3, 8 şi 9, Sector 2.
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Punctul 4.1.4.
Moneda
emisiunii de
valori mobiliare

Acţiunile nou emise şi oferite sunt denominate în lei.

Punctul 4.1.5.

O desaiere a drepturilor asociate valorilor mobiliare1 indusiv a oricărei restricţii care le este
aplicabil� şi a modalităţilor de exercitare a drepturilor n
Î cauză:

Drepturile
asociate
valorilor
mobiliare

(a) dreptul la dividende:
(i) data (datele) fixă (fixe) la care ia naştere acest drepţ
(ii) termenul de presaiere şi persoana În favoarea căreia intervine presaierea;
(iii) restn'cţiile aplicabile dividendelor şiprocedurile aplia1bile deţinătorilor de tiduri nerezidenţi/
(iv) rata sau modul de calcul al dividendelor, frecvenţa şi natura cumulativă sau necumulativă a
plăţilor/
(b) drepturile de vot/
(c) drepturile preferenţiale ele subsaiere a unor valori mobiliare din aceeaşi categorie/
(d) dreptul de partidpare la profiturile emitentului,·
(e) dreptul de partidpare la excedent n
Î a1zul lichidării/
(f) dauzele de răscumpărare;
(g) dauzele de conversie.

1.

Dreptul la dividende

Fiecare acţiune nou-emisă subscrisă şi plătită de acţionari conferă acestora aceleaşi drepturi cu
cele ale acţiunilor deja existente ale Emitentului: dreptul la un vot în Adunarea Generală 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
.,. "darea
majorări de capital social ulterioare, dreptul la informare, drepturi derivate
E
şi ooâ!· e
Emitentului - respectiv dreptul de participare la excedent în cazul lichidării,
drepturi prevăzute de Actul Constitutiv şi de prevederile legale in vigoare.
8'"'
�
Dreptul I� dividende aparţine acţionarilor care sunt înscrişi în Registrul Acţi
Emite!)tul,ui .�
anier Emlten
Data de Inregistrare stabilită prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a
care decide distribuirea de dividende din profitul net realiiat de ditre Societate truc.ât începâoo
cu ex-date (data anterioară datei de înregistrare), instrumentele financiare se tra qionează fără
l
dreptul la dividend, acesta ia naştere la data ex-date, care este in mod expres predzatăîr textul
hotărârii AGOA.
•

i;10[

\

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, coroborate cu dispoziţiile
referitoare la prescripţia extinctivă din Codul civil, termenul de prescripţie al dreptului la dividende
neridicate este de 3 ani. Prescrierea intervine in favoarea societăţii.
În cazul dividendelor pltUite unei persoane fizice nerezidente, se va solicita certificat de rezidenţă
fiscală. 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 ditre
acel contribuabil din România nu poate depăşi cota de impozit prevăzută în convenţia care se
aplică asupra acelui venit. În situaţia in care sunt cote diferite de impozitare in legislaţia internă
sau în convenţiile de evitare a dublei impuneri, se aplici§ cotele de impozitare mai favorabile.
Impozitul se calculează, se reţine, se dedară şi se plăteşte, in lei, la bugetul de stat, la cursul de
schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, pentru ziua în care se
efectuează plata venitului către nerezidenţi. Termenul de cledarare este data de 25, indusiv, a
lunii următoare celei în care s-a plătit venitul, prin formularul 100 "Dedaraţie privind obligaţiile de
plata la bugetul de stat".
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Impozitul datorat de nerezidenţi, pentru veniturile obţinute din Romania cu titlu de dividende de la
o persoana juridică română, se calculează, respectiv se reţine în momentul plaţii venitului, de către
plătitorul de venituri care are obligaţia, de asemenea, să depună o dedaraţie privind calcularea şi
reţinerea impozitului 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 obligaţiile legate de Acţiuni prevăzute în Actul Constitutiv urmează
Acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. Obligaţiile Emitentului sunt garantate
cu patrimoniul Emitentului, iar acţionarii vor fi ţinuţi răspunzători numai în limita valorii Acţiunilor
subsaise.

2.
drepturile de vot;
Fiecare Acţiune emisi!i de Emitent conferă titularului dreptul la un vot în AGA. Acţionarii îndreptăţiţi
să participe şi să voteze în AGA sunt acei acţionari înregistraţi în registrul acţionarilor Emitentului
la Data de Referinţa, stabilită conform prevederilor legislaţiei privind piaţa de capital. Potrivit Legii
24/2017, data de referintă se stabileşte de către Emitent şi nu poate să fie anterioară cu mai mult
de 30 de zile datei adunării generale căreia i se aplică.
În cazul în care acţiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste
acţiuni aparţine uzufructuarului în adunările generale ordinare şi nudului proprietar în adunările
generale extraordinare. În situaţia acţiunilor asupra cărora s-au constituit garanUi reale mobiliare,
dreptul de vot aparţine proprietarului. Acţionarii înregistraţi la Data de Referinţa pot participa la
Adunarile 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, republicatl!.

3. drepturile preferenţiale de subscriere a unor valori mobiliare din aceeaşi categorie;
Conform Legii SocietăUlor, majorarea capitalului social se poate face prin emisiunea de acţiuni noi
sau prin majorarea valorii nominale a aqiunilor existente, în schimbul unor aporturi în numerar
şi/sau în natură ale aqionarilor. De asemenea, aqiunile noi pot fi emise prin încorporarea
rezervelor disponibile, cu exceptla rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de
· ni ale
emisiune, ori prin compensarea unor creanţe certe şi exigibile asupra Emitentului
acestuia. capitalul social nu poate fi majorat şi nu se pot emite noi acţiuni pâ ��
v 'ăl:ţi le
subsaise într-o emisiune anterioară nu sunt complet plătite.
t;tt;
,.('"":;.;
·
� .
Acţiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre sub · re :în primul fâ�
acţionarilor existen�, proporţional cu numărul de acţiuni cle�nute. Potrivit • 10 alin (2) dîn
Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu mooficările şi completările ulterioare, 0 .;·oada pentru
exercitarea drepturilor de preferinţă nu poate fi mai mică de o lună de la i':tata_ stabilită în
prospectul aprobat de către ASF, dată ulterioară datei de înregistrare şi datei de publicare a
hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor sau a consiliului de administraţie în
Monitorul Oficial al României
•.

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

detinătorilor de drepturi de preferintă, aparţinând aqionarilor existenU la data de
înregistrare care nu şi le-au înstrăinat în perioada de tranzacţionare a acestora si care le
au dobândit în perioada de tranzactionare a acestora, dacă este cazul;
•
publicului, în condiţiile în care actiunile noi nu au fost subscrise în totalitate în decursul
perioadei de exercitare a dreptului de preferinţ:ă, dacă Emitentul nu decide în AGEA
anularea acestora.
Numărul drepturilor de preferinţă emise este egal cu numărul de acţiuni înregistrate in registrul
emitentului la data de înregistrare. Hotărârea AGEA de majorare a capitalului social precizează
indusiv numărul drepturilor de preferintă necesare pentru subsoierea unei acţiuni nou-emise,
pretul de subscriere sau modalitatea de determinare a pretului de subscriere de aqiuni noi pe
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baza drepturilor de preferintă şi perioada în care va avea loc subscrierea, pretul/modalitatea de
determinare a preţului la care se ofera public acţiunile noi ulterior subscrierii în baza drepturilor de
preferintă, dacă este cazul. Operatiunea de majorare a capitalului social efectuata cu încălcarea
prevederilor Legii Societăţilor privind exercitarea dreptului de preferinţă este anulabila.

4.
dreptul de participare la profiturile emitentului;
AGEA poate decide asupra repartizării profitului net cu destinaţia de alocare de acţiuni cu titlu
gratuit acţionarilor existenţi. Distribuirea acţiunilor cu titlu gratuit se va face proportional cu
numărul de acţiuni deţinute. Acest drept la alocarea de acţiuni cu titlu gratuit revine acţionarului în
ipoteza majorărilor de capital social prin incorporarea rezervelor, cu excepţia rezervelor legale,
precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune.
S. dreptul de participare la excedent in cazul lichidării;
Acest drept poate fi valorificat de către acţionari în cazul încetării existenţei Emitentului, având
dreptul să primească partea ce li se cuvine în urma lichidării. În situaţia în care lichidită�le
obţinute in urma lichidării activului depăşesc valoarea cumulată a datoriilor, acţionarii Emitentului
au dreptul la repartizarea activului social net propo�onal cu cota de participare a fiedlru a la
capitalul social vărsat.
6.
clauzele de răscumpărare;
Acţionarii se pot retrage din Societate, in cazuri strict determinate, în condiţiile prevăzute de
Legea Societăţilor şi Legea 24/2017. Acţionarii Emitentului care nu sunt de acord cu hot!rârile
luate de AGA, au dreptul să se retragă din societate în anumite condiţii. Astfel, Legea Societăţilor
prevede dreptul acţionarilor de a se retrage din Societate şi de a solicita rascumpărarea Acţiunilor
atunci când aceştia nu au votat în favoarea unei hotărâri luate cu privire la: (i) schimbarea
obiectului principal de activitate; (ii) mutarea sediului social în străinătate; (iii) schimbarea formei
juridice a societăţii; (iv) fuziunea sau divizarea societăţii.
Acţionarii beneficiază de clauzele de răscumpărare prevăzute in art. 44 şi 45 din L ea 24/2017
republicată. Potrivit acestora, în urma derulării unei oferte publice de cumpărar;
ror
· âte_t,,
deţinătorilor şi pentru toate deţinerile acestora, în care ofertantul achiziţia
sau ajun�. w
deţină un număr de acţiuni potrivit cu pragurile minim stabilite de lege, a
arii minoritari ii'
vinde ofertantului, la cererea acestuia, propriile acţiuni, respectiv vor pute oli�ita ofert�mt
.;,.
răscumpărarea propriilor acţiuni, la un preţ echitabil, aşa cum este acesta defi
prin lege.
�
I
o.f
·

�

•
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7. clauzele de conversie

Emitentul dedară că nu există valori mobiliare convertibile in acţiuni ale Emitentului. Emitentul nu
de�ne acţiuni emise de acesta. Emitentul nu are în circulaţie valori mobiliare convertibile, de
schimb sau care au ataşate warante cu indicarea procedurilor de conversie, schimb sau subscriere
in actiuni.

Punctul 4.1.6
O declaraţie
privind
hotărârile,
autorizaţiile şi
aprobările în
temeiul cărora
au fost emise
valorile
mobiliare
Punctul 4.1.7
Data emisiunii

Operaţiunea de majorare de capital social obiect al prezentului Prospect a fost aprobată de
Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor Emitentului întrunită statutar şi legal la data de
04.11.2021. Emitentul a îndeplinit obligaţiile legale de publicare privind convocatorul şi Hotărârea
AGEA.
Oferta publică a acţiunilor nou emise se va derula în baza prezentului Pros�ect care a fost aprobat
prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) nr. �J
LO�. 2.0'l L

Acţiunile nou subscrise în cadrul operaţiunii de majorare a capitalului social se considera emise
după înregistrarea noului capital social la Registrul Comerţului, ASF si, ulterior, la instituţiile pieţei
de capital.
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Nu există restricţii privind libera transferabllitate a acţiunilor oferite spre subscriere in baza
prezentului Prospect.

Punctul 4.1.8
Restricţii
impuse asupra
transferabilităţii
valorilor
mobiliare
Punctul 4.1.9
Informaţii
privind
tratamentul
fiscal

Nu există restricţii privind libera transferabilitate a acţiunilor oferite spre subscriere în baza
prezentului Prospect.

Un avertisment ronfonn căruia legislaţia fiscală a statului membru al investitorului şi cea a ţării de
i'nregistrare a emitentului ar putea ave un impact asupra venitului obpnut din valorile mobiliare.
Infonnaţii privind tratamentul fiscal al valotilor mobiliare în cazul in care investiţia propusli atrage
un regim fiscal specific tipului de investiţie respectiv. Investiţia propusa nu atrage un tratament
fiscal diferit altul decât cel Impus de Codul Fiscal.
Se recomanda potenţialilor investitori ca înainte de a decide asupra oportunităţii achiziţionării
Acţiunilor sa-si consulte proprii consultanţi financiari si/sau fiscali cu privire la reglementările fiscale
specifice fi�ruia dintre ei, indusiv incidenta tratatelor de evitare a dublei impuneri, precum si cu
privire la potenţiale modificări ale legislaţiei fiscale.
Potrivit legislaţiei fiscale din Remania, respectiv prevederilor legii nr. 227/2015 privind Codul Rscal
actualizată, art. 94, veniturile din dividende prerum si câştigurile din transferul titlurilor de valoare
se indud in categoria veniturilor din investiţii şi se supun reglementarilor fiscale privind impozitul pe
venit.

4.1.9.1 Investitori rezidenţi - persoane fizice
Veniturile sub forma de dividende se impun aJ o cota de 5% din suma acestora, impozitul fiind
final. Obligaţia calcullirii si reţinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine
emitentului, odatli cu plata dividendelor către acţionari /investitori. Termenul de virare a impozitului
delor
este pana la data de 25 lndusiv a lunii următoare celei in care se face plata. În cazul ·
distribuite, dar care nu au fost pllitite acţionarilor/ investitorilor pana la sfârşitul an
f'lt:.cal"e • saprobat situaţiile financiare anuare, impozitul pe dividende se plăteşte pana la
i:le 25 ianuarit
indusiv a anului următor. Impozitul datorat se virează integral la bugetul de stat.

�

Cota de impozitare aplica� asupra câştigului net anual impozabil din transferul
- acţiuni este de 10%.

w

(

J>

urilor de valoâ�

�o';(n

Câştigul net / pierderea netă anuală din tranzacţii ru acţiuni se determinli că
n� între
câştigurile şi pierderile 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 dedaraţiei privind venitul realizat care se depune la organul fiscal competent
pentru fiecare an fiscal până la data de 25 mai indusiv a anului următor celui de realizare a
câştigului net anual.
Daca operaţiunile de transfer se efectuează printr-un intermediar rezident fiscal roman,
determinarea câştigului se efectuează de către intennediar pe baza documentelor justificative.
Acestuia ii revine obligaţia:
de a calcula câştigul / pierderea pentru fiecare tranzacţie efectuatli pentru contribuabil sau anual,
după caz;

de a transmite către contribuabil informaţiile privind totalul câştigurilor /pierderilor in forma scrisa,
pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul anterior;
de a depune anual, pana in ultima zi a lunii februarie a anului rurent, pentru anul anterior, la
organul fiscal competent, o declaraţie informativă privind totalul câştigurilor / pierderilor pentru
fiecare contribuabil.
In caz contrar, determinarea câştigului se efectuează de către beneficiarul de venit, pe baza
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documentelor justificative.

4.1.9.2 Investitori rezidenţi - persoane juridice
Câştigurile obţinute de o persoana juridica romana rezidenta din transferul acţiunilor deţinute la o
persoana juridica rezidenta sunt reflectate in situaţiile financiare ale acesteia sub forma profitului
impozabil. Cota de impozit pe profit aplicabila în Romania este de 16%.
in situaţia persoanei juridice romane care plăteşte dividende către o alta persoana juridica romana,
obligaţia determinării, reţinerii şi plaţii impozitului pe dividende revine in sarcina entităţii care
plăteşte dividendele, odată cu plata acestora către acţionari.
Impozitul pe dividende se stabileşte prin aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra dividendului
brut distribuit/plătit unei persoane juridice romane.
Impozitul pe dividende se dedara şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 indusiv 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 plăteşte până la data de 25 ianuarie a anului următor.
Impozitul nu se aplica în cazul dividendelor plătite de o persoana juridica romana unei alte
persoane juridice romane, daca beneficiarul dividendelor deţine, la data plaţii dividendelor,
minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioada neîntreruptă
de un an împlinit până la data plaţii acestora indusiv.

4.1.9.3 Investitori nerezidenţi - persoane fizice
În aoord cu prevederile Codului Fiscal, noţiunea de „persoane fizice nerezidente" este reprezentata
de acele persoane fizice care nu au cetăţenia romana, nu au domiciliul stabilit în Remania, nu
locuiesc în Remania pentru o perioada sau mai multe perioade care depăşesc în total 183 de zile,
pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie in anul calendaristic vizat, iar
„centrul intereselor vitale ale persoanei nu este amplasat în Remania".
În situaţia în care un investitor persoana fizica este rezident al unei tari cu care Ro
·
cheiat
1s(â��""r6 . na
o convenţie de evitare a dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi capi
stabileşte faptul că prevalează prevederile convenţiei pentru evitarea dubi impuneri. Pe"'
aplicarea prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri, nerezident
re obligaţia..- �
prezenta plătitorului de venit certificatul de rezidenţa fiscală, care trebuie � a te ,faptul că ace!lp
a fost rezident în statul cu care Remania are încheiată convenţie de evitare r.,...dube.1 impuneri în
anul/perioada obţinerii veniturilor.
�
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Pe de alta parte, in măsură in care: (i) o astfel de oonvenţie nu a fost încheiată; (îi

.ver;-ţia nu
reglementează problema impozitării veniturilor din transferul titlurilor de valoare; (iii) convenţia
stabileşte că impozitul va fi datorat statului sau in măsura in care dientul nu prezinta certificatul de
rezidenta fiscala, impozitarea câştigului vă urma regulile impuse prin legislaţia naţională.
-

Impozitul datorat de nerezidenţi, pentru veniturile obţinute din Remania cu titlu de dividende de la
o persoana juridica romana, se calculează, respectiv se retine 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 in Romania, respectiv care nu au fost înfiinţate in conformitate cu legislaţia romana.
Pentru dovedirea calităţii de nerezident, persoanele juridice nerezidente vor prezenta certificatul de
rezidenta fiscala sau alt document echivalent care atesta rezidenta fiscala a acestora. La fel ca în
cazul persoanelor fizice nerezidente, se stabileşte că regula in materia determinării obligaţiilor
fiscale prevalenta convenţiilor de evitare a dublei impuneri, încheiate intre Romania şi statele în
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care persoanele juridice străine îşi au rezidenta.
În măsură in care o astfel de convenţie nu exista sau în urma analizei acesteia rezulta că impozitul
este datorat statului, devin aplicabile prevederile Codului Fiscal - Titlul II - impozitul pe profit, în
raport de care persoanele juridice străine care desfăşoară activităţi în Remania 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 dividende de la
o persoana juridica romana, se calculează, respectiv se retine în momentul plaţii venitului, de către
plătitorul de venituri.

Nota: Punctul de vedere prezentat şi menţionat în Prospect este exprimat în limita legislaţiei
aplicabile. Nu exdudem posibilitatea ca o instanţă de judecata/autoritate administrativa/tertă parte
� aiba o interpretare diferita asupra aspectelor analizate.
Punctul 4.1.10

Dacă aceste persoane sunt diferite de emitent, identitatea şi datele de contact ale ofertantului
valorilor mobiliare şi/sau ale pe!Soanei care solidtă admiterea la tranzacţionare, indusiv
identificatorul entităţiijuridice (LB) n
Î cazul n
Î care ofertantul are personalitatejun'dică.
Nu este cazul. Ofertantul valorilor mobiliare nu este diferit de Emitent.

Punctul 4.1.11

(a)
O declarap'e cu plivire la existen/D oricărui act legislativ naţional sau a oricărei reglementări
naţionale plivind achiziţiile aplicabil(ă) emitentului şi posibilitatea aplicării unor măsuri de
Împiedicare, dacă există;
Nu este cazul.

(b)
o scurtil descriere a drepturi/or şi obligaţiilor acp'onarilor n
Î cazul unei oferte publice de
cumpărare obligatorii şi/sau a reglemenratilor pn'vnd
i retragerea obligatorie sau răscumpărarea
obligatorie;
Nu este cazul. Emitentul este listat pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare. Potrivit legislaţiei în
vigoare, prevederile referitoare la ofertele publice obligatorii sunt aplicabile doar pentru piata
reglementatll .

(c) indicarea ofertelor publice de cumpărare făcute de terţi asupra capitalului emitentului in cursul
exerciţiului linandar precedent sau al exerciţiului financiar ln CUIS. Trebuie indiaJte, de asemenea,
�p..-iEGl•
preţul sau condiţiile de schimb şi rezultatu/ acestor oferte.
Nu au fost efectuate oferte publice de cumpărare de către terţi asupra
cursul exerciijului financiar precedent sau al exerciijului financiar in curs.

�

i
i:a.

Punctul 4.1.12

Dacă este cazul, impactul potenţial asupra investiţiei ln cazul rezolu

2014/59/UE.

...-:
o

talului emiteri lui în
•

·

Nu este cazul.
Punctul 4.2

În cazul emiterii de acţiuni cu warante, informaţiile menţionate la articolu/ 20 alineatul (2).
Nu este cazul.
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SECŢIUNEA 5: DETALII PRIVIND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACŢIONARE
s.1.1 Condiţiile

Oferta este iniţiată şi derulată cu respectarea condiţiilor, specificaţiilor şi cerinţelor:

care

reglementează
oferta

•

Hotărârii AGEA din 04.11.2021;

•

Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de titluri financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată;

•

Legii societăţilor nr. 31/1990 republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

•

5.1.2
Cuantumul total
al emisiunii

Regulamentului ASF nr. 5 /2018 privind emitenţii de titluri financiare şi operaţiuni de piaţă,
modificările şi completările ulterioare;

cu

•

Regulamentului (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte
publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare 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 in ceea ce
priveşte prospectul UE pentru redresare

Cuantumul toli!J/ al emisiunii/ofertei� făcând distinc/ie intre valorile mobiliare ofen'te spre vânzare şi
valorile mobiliare oferite spre subsaiere.
Numărul de acţiuni nou emise va fi integral oferit spre subscriere deţinătorilor de drepturi de
preferinţă, in cadrul Ofertei publice.
Valoarea totală a Emisiunii este de 271.320 lei, în ipoteza în care toate acţiunile puse în vânzare se
vor subscrie de dtre investitori în Ofertă.
Emisiunea şi Oferta au ca obiect un număr total de 108.528 acţiuni noi no ·
dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 2,5 lei/acţiune.
În cazul subscrierii integrale a ofertei, valoarea cu care se va majora capital
este de 271.320 tei, de la 90.440 lei la 361.760 lei.

5.1.3 Durata de
valabilitate a
ofertei

.§�
"'
,!!k>cial al Emitent�!;11i
�

Durata de va/abilitate a ofertei, indusiv orice modificare posibilă, şi o di'/:Jr:r"IMfw
subsaiere.
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Cele 108.528 acţiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egală oferite în cadrul Ofertei se
vor putea subscrie în baza exercitării drepturilor de preferinţă alocate tuturor acţionarilor înscrişi în
Registrul Acţionarilor la data de înregistrare, 23.11.2021, câte un drept de preferinţă pentru
fiecare acţiune deţinută.
Pentru a participa ta Oferta, un deţinător de drepturi de preferinţă va putea să subscrie un număr
de acţiuni nou emise egal cu cel mult produsul dintre numărul total de acţiuni deţinute la data de
înregistrare, şi rata de subscriere de „3". Rata de subscriere a fost determinată ca raport între
numărul maxim de acţiuni nou emise (108.528 acţiuni) şi numărul total de acţiuni deţinute de
acţionari în capitalul social existent (36.176 acţiuni). Pentru subscrierea unei acţiuni nou emise
sunt necesare 0,3333333 drepturi de preferinţă.
Drepturile de preferinţă nu sunt tranzacţionabile.
Perioada de ofertă, în care se vor putea subscrie acţiunile nou emise în baza exercitării drepturilor
de preferinţă, este de 31 zile calendaristice, începând cu a treia Zi Lucrătoare după data de
publicare a Prospectului potrivit cu reglementările în vigoare, respectiv, de ta data de
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În conformitate cu hotararea AGEA din 04.11.2021, în cazul în care acţiunile ofertate nu se vor
subscrie în totalitate, acţiunile nesubscrise vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic prin
care se constată şi rezultatele majorării capitalului social şi se aprobă modificarea Actului
Constitutiv în consecinţă.

Procedura de subscriere
DeţinAtorii de drepturi de preferinţă vor putea subscrie în ofertă pe toată durata perioadei de
subscriere, respectiv de la data de 2-5· OS ZPU. până la data de gţ.c>'ţ -lp2.'Z- indusiv,
intre orele 9:30 şi 17.30 ale fiecărei Zile Lucratoare, cu excepţia ultimei Zile Lucratoare, când
perioada de subscriere se încheie la ora 13:00. Perioada de Ofertă nu poate fi prelungită.

I Subscrierea în cadrul ofertei se realizează astfel:

(1) investitorii care deţin acţiuni ale Emitentului în Secţiunea I a Depozitarului Central şi nu
într-un mnt de tranzacţionare deschis la un Participant I Intermediar (societate de servicii de
investiţii financiare I broker) pot subscrie în ofertă numai prin intermediul SSIF GOLDRING S.A., din
Târgu-Mureş, str. Tudor Vladimirescu, nr 56A, tel/fax. 0265 269 195/0365 455 254, către 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@ooldring.ro semnat cu semn!iturii
electronică extinsă încorporată mnform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronica. Indiferent
de modalitatea de transmitere a documentelor, vor fi luate în mnsiderare doar Formularele de
Subscriere însoţite de dovada plaţii şi documentele menţionate în prezentul Prospect, care sunt
înregistrate de către Intermediar până in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 13:00.
Intermediarul va confirma, printr-un email de confirmare, primirea Formularelor de Subscriere
semnate electronic şi trimise prin e-mail. Plata acţiunilor subscrise se face în contul Emitentului
deschis la Banca Transilvania, cod IBAN R007BTRLRONCRT0625815401.

Formularul de subscriere va fi trimis în original, completat, semnat olografic de
către investitor, sau prin e-mail, semnat cu semnătură electronică extinsă incorporată
potrivit cu prevederile Legii nr. 455/2001, însoţit de dovada achitării contravalorii acţiunilor
noi subscrise sub forma documentului justificativ de plată şi, respectiv, următoarele
documente:
a. Pentru persoanele fizice rezidente I nerezidente care subscriu în num
'Pfl u:
<r
„
�
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Carte de identitate I buletin I carte de identitate provizorie respecti
ntru persoanei
nerezidente, paşaport sau carte de identitate pentru cetăţenii din UE - copi
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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 - copie;
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 (copie);
•
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 in 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
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carte de identitate pentru cetăţeni ai UE (copie);
•
Paşaport si/ sau legitimaţie de şedere (copie) pentru persoana care subscrie în numele
investitorului pentru cetăţeni străini, respectiv carte de identitate pentru cetăţeni UE;
•

Actul juridic care instituie tutela sau, după caz, curatela speciala sau curatela (copie).

d.

Pentru persoanele juridice rezidente / nerezidente care subscriu în nume propriu:

•

Certificatul de înmatriculare eliberat de Registrul Comerţului sau instituţie echivalenta

(copie)

Certificat Constatator eliberat ele Registrul Comerţului sau instituţie echivalenta cu cel mult
30 de Zile Lucrătoare anterioare datei subscrierii (original, copie şi traducere legalizata, daca este
cazul)
•

•
Împuternicire I Mandat în original şi copie pentru persoana care semnează
Formularul/Formularele de Subscriere, eliberata în condiţiile actului constitutiv, sau dovada ca
acesta este reprezentant legal al persoanei juridice, cu drept de reprezentare individuala (în situaţia
în 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 străini sau
carte de identitate provizorie al persoanei care subscrie în numele persoanei juridice (original şi
copie).

e. Persoane juridice rezidente / nerezidente care subscriu prin intermediul unei alte persoane
juridice rezidente:
•
Document de identificare, i.e. certificat de înmatriculare la Registrul Comerţului (copie) sau
echivalent, însoţit de certificatul constatator eliberat de Registrul Comerţului cu cel mult 30 Zile
Lucrătoare înainte ele data subscrierii (sau echivalent) pentru persoana juridica care doreşte sa
efectueze subscrierea (copie şi traducere legalizata, daca este cazul);

•
G
t· · pie),
Document de identificare, i.e. certificat de înmatriculare la Registrul
însoţit de certificatul constatator eliberat de Registrul Comerţului cu cel
�o Zile Lucra
înainte de data subscrierii pentru persoana juridica care reprezintă interesele rsoanei juridice� re
doreşte sa efectueze subscrierea (original şi copie);
::
:!
·

„

•
Mandat/ordin din partea societăţii care doreşte efectuarea subs
subscrierii (original, copie şi traducere legalizata daca este cazul);

�"". �nmt e}�

·

.

re-

;,

•
Împuternicire/Mandat pentru persoana care semnează Formularul/FOrmularele de
Subscriere, eliberat în condiţiile actului constitutiv, sau dovada ca aceasta este reprezentant legal al
societăţii, cu drept de reprezentare individuala (în 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) (original, copie şi traducere legalizata
daca este cazul);
•
Buletin,
carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru
imputemicitul/imputernidţii persoanei juridice care reprezintă interesele persoanei juridice care
doreşte efectuarea subscrierii (original şi copie).

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), in cazul persoanelor fizice rezidente;

•

Paşaport sau carte de identitate pentru cetăţeni ai UE/ SEE (copie), în cazul persoanelor
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j fizice nerezidente;
•

Mandat de reprezentare (original şi copie);

Pentru societatea de administrare investi�i:
•

Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerţului (copie);

•
Certificat constatator privind situa�a actuala a persoanei juridice emis de Registrul
Comerţului cu cel mult 30 Zile Lucratoare înainte de data subscrierii
•
Procura / mandat în original pentru persoana care semnează Fonnularul de Subscriere
acordata confonn prevederilor actului oonstitutiv sau o dovada ca persoana respectiva reprezintă în
mod legal entitatea care subscrie, cu drept individual de reprezentare (in cazul în care societatea
este reprezentata în mod oolectiv de doua sau mai multe persoane care sunt toate prezente la
semnarea Fonnularului 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 / carte de identitate / paşaport în cazul cetăţenilor
străini, Carte de identitate pentru cetăţeni ai unui stat membru UE) pentru persoana care subscrie
in numele persoanei juridice (oopie).

g.

Entităţi administrate de alte persoane juridice rezidente sau nerezidente:

Pentru persoana juridica care administrează respectiva entitate:
•
Actul / actele prin care entitatea a fost autorizata de Autoritatea de Supraveghere
competenta;

•

Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerţului (copie);

•
Certificat constatator privind situa�a actuala a persoanei juridice emis de Registrul
Comerţului cu cel mult 30 zile lucrătoare înainte de data subscrierii
•
Procura/ mandat în original pentru persoana care semneaz� Formularul de Subscriere,
acordata a>nform prevederilor actului constitutiv sau o dovada ca persoana respectiva reprezintă în
mod legal entitatea care subscrie, cu drept individual de reprezentare (în 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
ltOCi
ceste
persoane) - în original şi orice alte documente conforme cu originalul certlfi
tul
legal al persoanei juridice;
•
Documente de identificare (buletin / carte de identitate / paşa
străini, Carte de identitate pentru cetăţeni ai unui stat membru UE) pentru
în numele persoanei juridice (copie).

Toate documentele menţionate anterior, respectiv Formularul de subscriere in
original mmpletat şi semnat olografic sau electronic cu semnătură electronică extinsă
încorporată conform prevederilor Legii 455/2001, dovada plaţii contravalorii acţiunilor
subscrise şi documentele însoţitoare vor fi transmise fie prin airier, scrisoare
recomandata cu confirmare de primire, sau personal la sediul Intermediarului, fie prin
email la adresa subscrieri@aoldrina.ro, cu menţiunea pe plic, respectiv la subiectul
mesajului, .Pentru majorarea capitalului social al ALDANI MASTER CAPirAL S.A.".
Oricare ar fi metoda de transmitere a acestor documente, pentru validarea subscrierii, acestea
trebuie să fie înregistrate la sediul Intermediarului Ofertei doar în Perioada de subscriere
menţionată în prezentul prospect. Intennediarul Ofertei va verifica formularele de subscriere
recep�onate şi documentaţia aferentă, şi le va valida în conformitate cu tennenii şi condiţiile
prezentului Prospect.
Documentele într-o alta limbă detât limba română sau limba engleză vor fi însoţite de o
49

zcs:=
_

_, -

traducere legalizată a acestora în limba română sau în limba engleză.

I

Documentele de identificare ale persoanelor fizice (i.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 copiile puse la
dispoziţie În contextul subscrierii vor conţine menţiunea „Conform cu originalul" şi
semnătura {În dar şi olograf) persoanei care depune Documentele pentru subscriere.
(2)
Investitorii care deţin acţiuni ale Emitentului în Secţiunea a II-a a Depozitarului Central,
respectiv în conturi de investiţii deschise la un Participant / Intermediar (societatea de servicii de
investiţii financiare / broker) vor putea subscrie în ofertă prin intermediarul autorizat de către ASF la
care aceştia deţin acţiuni4, în fiecare zi lucrătoare din perioada de subscriere, între orele 9.30 şi
17.30, cu excepţia ultimei Zile Lucrătoare, când perioada de subscriere se încheie la ora 13:00.
Efectuarea şi acceptarea acestor subscrieri se va realiza cu respectarea prevederilor prezentului
prospect şi cu reglementările interne intermediarului aplicabile preluării, validării şi transmiterii spre
executare a subscrierilor primite, precum şi cu cele referitoare la gestionarea deCDntării în sistemul
Depozitarului Central al instrucţiunilor de subscriere. De asemenea, plata acţiunilor subscrise se
face în conformitate cu reglementările Depozitarului Central şi politicile Intermediarului prin care
investitorul participă la Ofertă.
(3)
Investitorii care deţin acţiuni ale Emitentului în Secţiunea a III-a a Depozitarului Central
(conturi ale Participanţilor) vor subscrie direct în sistemul Depozitarului Central S.A., plata acestora
fiind in conformitate cu reglementările Depozitarului Central S.A.

IMPORTANT!
Formularul de Subscriere, Formularul de Retragere a Acceptului de susbcriere în Ofertă, Prospectul
şi decizia ASF de aprobare a Prospectului vor fi disponibile atât electronic, pe pagina de internet a
Intermediarului (httos://www.ooldri nq.ro/consultanta/) şi a BVB (WWW.bvbir)o cât şi pe suport de
hârtie la sediul Intermediarului Ofertei din Târgu-Mureş, str. Tudor Vladimirescu 56A, Jud. Mureş,
cod 540014, precum şi la sediul Emitentului. În contextul pandemic actual, consultarea
documentelor în format fizic se va putea face în urma programării vizitei fie la Emitent, la adresa de
email aldanimastercaoital@gmajl.com
sau număr de telefon 0751.298.778, respectiv la
Intermediar, la adresa de email subsaieri@goldri ng.ro sau număr de telefon +40754310705.
Intermediarul ofertei sau Participanţii prin care se realizează subscrierea au dr
sa solicite orice
Hr1ae,
documente suplimentare în scopul îndeplinirii obligaţiilor de respectare a r
dientelei" conform normelor şi procedurilor interne de identificare a clien�
•

i
I prin
intermediul SSIF GOLDRING S.A. se va face după verificarea document e
I r prezentate de ' onar,
după verificarea existenţei drepturilor de preferinţă precum şi a înca ·� contravalorii � iunilor
..II�MA5TER CAPITAL
subscrise în contul Emitentului. Lista acţionarilor cu deţineri de acţiuni A QAJ1
S.A. în Secţiunea I a Depozitarului Central, precum şi numărul drepturitoi'ile preferinţă alocate
fiecăruia dintre aceştia va fi comunicată Intermediarului de către Emitent, care o va solicita
Depozitarului Central.

4

Răspunderea pentru calcularea corectă a numărului maxim de acţiuni pe care � poate subscrie un
acţionar subscriitor cu deţineri în Secţiunea I revine Intermediarului. Răspunderea pentru evidenţa,
confirmarea şi gestionarea sumelor încasate de către Emitent în contul acţiunilor subscrise de către
acţionari cu deţineri în Secţiunea I, precum şi evidenţa şi plata sumelor rezultate din retragerea
subscrierilor în condiţiile introducerii de suplimente la Prospect revine Emitentului.

Valiciarea subscrierilor efectuate de către actjonari cu detinedjn Sectiunea a II-aa Deoozitarului
Central va fi realizată de Intermediarul Ofertei / alţi participanţi numai după verificarea deţinerilor
drepturilor de prefednţă de către fiecare Investitor. Instrucţiunile de subscriere se introduc în baza
drepturilor de preferinţă deţinute de investitori, iar fondurile băneşti sunt decontate prin
mecanismul de decontare administrat de Depozitarul Central, în cadrul sesiunii zilnice de decontare.
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În cazul acţionarilor subsaiitori cu depneri în Secţiunea II a Depozitarului Central, răspunderea
pentru calcularea corectă a numărului maxim de acţiuni pe care n poate subsaie un acţionar
ALDANI MASTER CAPITAL S.A. revine Intermediarului prin care acţionarul respectiv subsaie şi cu
care are încheiat un contract de servicii de investiţii financiare. Ulterior validării, intermediarul va
înregistra respectiva subscriere în sistemul depozitarului Central. De asemenea, responsabilitatea
existenţei fondurilor necesare deamtării instrucţiunilor de subscriere revine în totalitate
Intermediarului prin care s-au realizat subscrierile în cadrul Ofertei.
Responsabilitatea pentru calcularea corectă a numărului maxim de acţiuni noi pe care n poate
subscrie un acţionar cu deţineri în Secţiunea III a Depozitarului Central revine Participantului
respectiv.
Plata acţiunilor subscrise de către acţionari cu depneri în Secţiunea II şi Secţiunea III ale
Depozitarului Central se va face în conformitate cu reglementlirile Depozitarului Central.

Condjtijde validareasubscrierilor

Subscrierile pentru acţiunile noi nu vor fi validate dacă procedurile de subscriere prevăzute în
prezentul Prospect nu au fost îndeplinite. Subscrierile pentru acţiunile noi care nu au fost validate
vor fi anulate, iar investitorii vor fi anunţaţi cu privire la acest fapt În condipile prevăzute în
contractul de prestliri de servicii de investipi/custodie încheiat cu Participantul, respectiv cu
Intermediarul Ofertei.
Subscrierile realizate în baza unor documentE primite in afara Perioadei de subscriere sau care nu
respectă condiţiile menţionate in prezentul Prospect nu vor fi validate. Emitentul sau Intennediarul
nu vor fi ţinuţi răspunzători dacă, din motive independente de aceştia, Contul colector nu este
efectiv creditat cu sumele reprezentând valoarea ac.ţiunilor noi subscrise înainte de ora 13:00 a
ultimei zile a Perioadei de subsaiere.
Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toată Perioada de derulare a ofertei, cu excepţia
prevăzutli la art 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1129/2017 modificat prin articolul 1 punctul 8 al
Regulamentului UE nr. 337/2021, respectiv a introducerii de suplimente la Prospectul de ofertă. În
acest caz, investitorul îşi poate retrage acceptul pentru subscriere în termen de trei zile lucrătoare
de la publicarea respectivului supliment, prin depunerea unui Formular de Retragere a Acceptului
de subscriere in Ofertă in rondipile prevăzute În prezentul Prospect. Retra
rului pentru
subscriere poate fi numai integrală, nu şi parţială.
_,
'>
�

!<I

de preferinţă pnute,
Acţiunile Oferite vor putea fi subscrise proporţionat cu numărul de dre
rata de subsaiere fiind de 3 noi acţiuni la o acţiune deţinută la data
înregistrare, 23.� .2021.
Numărul maxim de acţiuni care poatE fi subscris de un investitor
fi aflat prin Îrfmul�rea
axim de acţiuni care
numărului de drepturi de preferinţă de care acesta dispune cu 3. Num
poate fi subscris de un investitor poate fi aflat şi prin contactarea Intermedi NI!:!.! la care investitorul
are deschis un cont de investiţii.
·

�

Numărul de acţiuni la care investitorii au dreptul să subscrie poate fi aflat contactând Emitentul sau
Intennediarul ofertei.
Orice persoană fizică sau juridică, rezidentă sau nerezidentă poate subscrie Acţiunile Oferite prin
prezenta Ofertă publică aferentli operaţiunii de majorare de capital social, cu condiţia să deţină
drepturi de preferinţă conform celor prezentate anterior. Orice subscriere făcută in Perioada de
Ofertă de către o persoană care nu a avut calitatea de acţionar la Data de Înregistrare nu va fi
validată, urmând ca suma de bani aferentă subscrierii să fie returnată respectivei persoane. De
asemenea, in cazul in care un investitor subscrie o cantitate mai mare de acţiuni decât i se cuvin,
subscrierea va fi considerată validă pentru numărul de acţiuni care i se cuvin, iar diferenţa dintre
valoarea subscrisă şi valoarea acţiunilor pe care era îndreptăţit să le subscrie îi va fi retumatli.
Returnarea sumelor se face de către Emitent, în termen de maxim 5 (cinci) Zile Lucrătoare de la
data de incheiere a perioadei de ofertă.
În cazul in care un investitor achită o sumă mai mică decât contravaloarea acţiunilor subscrise,
atunci subscrierea este considerată validă pentru numărul de acţiuni corespunzător sumei virate.
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După încheierea ofertei, acţiunile nou emise rămase nesubscrise vor fi anulate prin decizia
Administratorului Unic care va constata rezultatul operatiunii de majorare de capital social, va
aproba modificarea capitalului social prin majorarea acestuia cu valoarea acţiunilor efectiv subscrise
şi va dispune intreprinderea tuturor demersurilor necesare modificării Actului Constitutiv, respectiv
înregistrării şi publicării acestei modificări. Raportul Emitentului cu privire la rezultatul operaţiunii va
fi transmis către ASF, BVB şi publicat pe paginile de internet ale Emitentului, Intermediarului Ofertei
şi BVB.

După aprobarea ASF, Prospectul, Formularul de Subscriere, Formularul de Retragere a Acceptului
de subscriere în Ofertă şi decizia ASF de aprobare a Prospectului vor fi disponibile pe pagina de
internet a Intermediarului Ofertei (https://www.goldrino. ro/consultmta/) , pagina de internet a BVB
în calitate de administrator al SMT (www.bvb.ro), precum si, în format fizic, la sediul Emitentului şi
IntermeciaiUui. Având în vedere contextul actual pandemic, consultarea documentelor în format
fizic se va putea face în urma programării vizitei fie la Emitent, la adresa de email
alclanjmastercapital@gmail.com sau număr de telefon 0751.298.778, respectiv la Intermediar, la
adresa de email subscrierj@goldring.ro sau număr de telefon +40754310705. Investitorii vor putea
consulta de asemenea, Actul constitutiv al acestuia, situatiile financiare şi rapoartele auditorilor
financiari.
Prezentul prospect nu constituie o ofertă sau invitatie !acută de Emitent sau Intermediarul Ofertei
sau în numele lor de a subscrie acţiuni în jurisdicţiile unde această ofertă sau invitaţie nu este
autorizată sau este restricţionată în orice mod sau pentru potenţiali Investitori ce nu pot subscrie în
mod legal. Persoanele care dedd să subscrie Acţiuni în cadrul prezentei Oferte sunt obligate să
cunoască restricţiile şi limitările Ofertei şi să se conformeze acestora.
Indiferent de modalitatea aleasă, subscrierea în această Ofertă în conformitate cu prezentul
Prospect reprezintă acceptarea necondiţionată a termenilor şi condiţiilor de derulare ale Ofertei şi a
prezentului Prospect în întregime, investitorul respectiv confirmând că a primit, citit, înţeles şi
acceptat termenii şi condiţiile prezentului Prospect şi că a subscris în acord cu acestea.
IntermeciaiU Ofertei şi intermediarii prin care se subscrie în Ofertă trebuie să îşi informeze
investitorii cu privire la oondi�ile de derulare a Ofertei. Aceştia sunt exdu · „
nsabili pentru
ionate
prezentul
implementarea Ofertei şi respectarea condiţiilor de derulare a Ofertei
o
"'
Prospect şi a reglementarilor ASF.

5.1.4 Revocarea
ofertei

�

Oferta nu poate fi revocată sau suspendată după primirea avi ui de la Autoridttea de
iten�i de i�umente
Supraveghere Financiara. Potrivit art. 12 din Legea 24/2017 privi �
financiare şi opera�uni de piaţă, republicată, ASF poate dispune interzi "rea Ofertei iri termen de
un an de la închiderea ofertei publice prin (a) revocarea aprobării Pros�ulul, dacă constată că
derularea Ofertei se face cu încălcarea prevederilor legale, dacă apreciază că circumstanţele
ulterioare deciziei de aprobare determină modificări fundamentale ale elementelor şi datelor care au
motivat-o şi/ sau dacă ofertantul informează ASF că retractează Oferta înainte de lansarea
anunţului de ofertă; sau prin (b) anularea aprobării Prospectului, dacă aceasta a fost obţinută pe
baza unor informaţii false ori care au indus in eroare.
·

ASF poate suspenda Oferta în conditiile legii, suspendarea acesteia oprind curgerea perioadei de
derulare. În conformitate cu prevederile art. 32, alin (1) lit. d) al Regulamentului UE nr. 1129/2017
privind Prospectul, Autoritatea de Supraveghere Financiară are competenţa de a suspenda oferta
publică timp de cel mult 10 zile lucrătoare consecutive, dacă există motiv întemeiat să suspecteze
încălcarea prevederilor regulamentului sus-numit Potrivit art. 13 din Legea nr. 24/2017 privind
emiten�i de instrumente financiare şi opera�uni de piaţă republicată, la ridicarea sau la încetarea
suspendării, derularea ofertei publice va fi reluată.
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5.1.5

O desaiere a posibilităţi/or de reducere
excedentare plătite de subscriitori.

â

subsaierii şi a modului de lâmbursare a sumelor

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toata Perioada de derulare a ofertei cu excepţia
prevazută 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 îşi poate retrage subscrierea în termen de trei zile lucrătoare dupa publicarea
respectivului supliment, prin depunerea unui Formular de Retragere a Acceptului de subscriere în
Ofertă în condiţiile prevazute în prezentul Prospect.
Sumele cuvenite Investitorilor că urmare a (1) invalidării subsoierii, a (2) diferenţelor ronstatate
intre valoarea acţiunilor subscrise efectiv în baza drepturilor de preferinţă deţinute şi valoarea
platită în plus de către investitor vor fi returnate acestora în conturile bancare indicate în
Formularele de subscriere, în termen de 5 Zile Lucrătoare de la data închiderii Ofertei. Sumele
cuvenite Investitorilor că urmare a (3) retragerii subscrierii în conformitate cu prevederile
prezentului Prospect vor fi returnate acestora în conturile bancare indicate în Formularele de
subscriere, în termen de 5 Zile Lucrătoare de la data retragerii subscrierii.
Toate comisioanele i ncidente plaţilor efectuate către acţionarii îndreptăţiţi cad în sarcina acestora şi
vor fi suportate de către aceştia.
Nu exista posibilitatea de a se înregistra suprasubsoiere în cadrul prezentei Oferte.

5.1.6

Detalii privind Cllântumul minim şi/sau maxim al unei subsaieri (exprimat fie În număr de valori
mobiliare, fie n
Î valoarea globală a investiţiei).
Orice acţionar înregistrat în Registrul Acţionarilor la Data de Înregistrare 23.11.2021 poate
subscrie un numar maxim de acţiuni nou emise egal cu cel mult produsul dintre numarul total de
acţiuni detinute la data de înregistrare si rata de subscriere „3", pentru achiziţionarea unei acţiuni
noi fiind necesare 0,3333333 drepturi de preferinţă.
În consecinţă, cuantumul minim al unei subscrieri va fi de 7,5 lei, aferent numarului minim de
acţiuni care poate fi subscris pentru un drept de preferinţă deţinut, respectiv 3 acţiu � vE

5.1.7

Indicarea tennenului n
Î care poate fi retrasă o solidtare de subsaiere,
autorizaţi să Îşi retragă subsaierea.

�
iere, cu ex
Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toata Perioada de
prevăzută la art 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1 129/2017 modificat prin "': . 1, punctul 8 din
Regulamentul UE nr. 337/2021 a introducerii de suplimente la prospectul de ofe� .....
_.

Emitentul este obligat să publice un supliment la Prospect în cazul în care intervine un factor
semnificativ, o eroare materiala sau inexactitate materială privind informaţiile cuprinse în Prospect
care ar putea influenţa evaluarea valorilor mobiliare, cu condiţia ca acestea să fi apărut sau să se fi
constatat înainte să expire perioada de valabilitate a ofertei sau fumizarea valorilor mobiliare,
oricare dintre aceste evenimente are loc primul.
Oe asemenea, Emitentul poate modifica termenii prospectului cu respectarea dispozi�ilor
Regulamentului UE 1129/2017 şi a regulamentelor europene emise în legătură cu acesta.
Orice cerere de modificare a prospectului va fi depusa la ASF cu cel puţin 3 Zile Lucratoare
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 să
prelungească perioada de derulare a Ofertei, astfel încât să existe cel puţin două zile lucrătoare de
la publicarea suplimentului pâra la închiderea Ofertei. După aprobarea de către ASF, suplimentul va
fi publicat pe pagina de internet a Intermediarului (tlttos:llwww. ooldri ng.ro/con,sultaota/) şi a BVB
(www .bvb,ro, simbol AGQR). 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 zile lucrătoare care urmează zilei în care
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pentru plată,
respectiv
livrarea
valorilor
mobiliare

te publicat suplimentu.
�
In caz de supliment / modificare a prospectului, investitorul îşi poate retrage subscrierea în termen
de 3 (trei) Zile Lucrătoare după publicarea respectivului supliment, prin depunerea unui Formular
de Retragere a Acceptului de subsaiere în Ofertă întoonit în două exemplare originale şi împreună
cu documentele însoţitoare prevazute pentru Formularul de Subscriere, la sediul Intermediarului
unde a fost depus anterior Formularul de Subsoiere. Formularul de Retragere a Acceptului de
subscriere în Ofertă este disponibil, atât electronic, pe pagina de internet a Intermediarului
(httos://www.qoldrinq. ro/consultanta/) şi a BVB {rowJ.bvb.ro) cat si pe suport de hârtie la sediul
Intermediarului Ofertei din Târgu Mureş, str. Tudor Vladimirescu 56A, Jud Mureş, cod 540014, şi la
sediul Emitentului.
Investitorii cu deţineri în Secţiunea I a Depozitarului Central şi nu la un broker, care vor subscrie
prin intermediul GOLDRING S.A., vor achita acţiunile subscrise în baza exercitării dreptului de
preferinţă cu respectarea procedurilor de subscriere descrise la punctul 5.1.3., în contul Emitentului
deschis la Banca Transilvania, cod !BAN R007BTRLRONCRT0625815401 (Contul c.otector). Dovada
achitării preţului acţiunilor subsoise de ditre un investitor care deţine acţiuni ale Emitentului în
Secţiunea 1 a Depozitar!Jui Central se face prin documentul justificativ de plată care dovedeşte că
preţul a fost integral transferat prin virament bancar în contul colector deschis de Emitent, care, la
rubrica, detalii va conţine Codul Numeric Personal / seria paşaportului / codul unic de înregistrare
sau echivalent al investitorului şi numărul de acţiuni subscrise. Investitorul trebuie să ia în
considerare şi să îşi asume eventualele comisioane de transfer bancar.
În ceea ce priveşte investitorii cu deţineri în Secţiunea a II-a şi a III-a a Depozitarului Central, plata
acţiunilor subsaise se face în conformitate cu reglementările Depozitarului Central completate de
politicile Intermediarului prin care se subsoie.

Astfel, pentru subscrierile realizate printr-un participant/ intermediar autorizat de ditre ASF la care
investitorii deţin acţiuni ale Emitentului, sumele aferente acţiunilor subscrise vor fi virate de ditre
investitori conform procedurilor indicate de intermediarul respectiv, iar decontarea sumelor plătite
se realizează direct intre Participant şi Depozitarul Central S.A..
Pentru validarea subscrierii, acţiunile subsoise vor trebui constatate ca plătite integral la data
Udata, conW
subscrierii, conform celor prezentate in acest Prospect. Pentru ca o subscrier ,
colector al emitentul.li va trebui debitat cu valoarea aferentă subsoierii
� ora de 1 hidere din
ziua subsoierii, respectiv ora 17:30, sau ora 13:00, daca subsaierea �efectuat in ulti a zi din
perioada de subscriere.

i
...

Emitentul nu percepe comisioane sau taxe suplimentare subscriitoril )n ofertă. De asemenea,
Intermediarul nu percepe comisioane şi taxe suplimentare subscriitorilor Îli
.- Ofertă, altele decât cele
aplicate în mod curent tranzacţiilor pe piaţa de capital. De asemenea, în sar
CtQ_a subscriitorilor vor fi
taxele şi comisioanele percepute, în moci curent, de institu�ile pieţei de capital.
Ulterior finalizării opera�unii de majorare de capital social, Administratorul Unic va oonstata
rezultatele Ofertei, respectiv numărul efectiv de acţiuni subscrise şi plătite în cadrul Ofertei de dltre
Investitori şi va efectua toate formalită�le necesare în raport cu Registrul Comerţului, ASF şi
Depozitarul Central În vederea inregistrarii majorării capitalului social şi tranzacţionării acţiunilor
nou-emise prin sistemele BVB.
Decontarea subscrierilor validate in cadrul Ofertei, efectuate în baza exercitării drepturilor de
preferinţă de dltre Investitorii care deţin acţiuni în Secţiunea 2 la momentul subsaierilor se va
realiza oonform reglementărilor DepozitarUui Central privind procesarea evenimentelor corporative.
Pentru investitorii care au subsois prin SSIF Goldring S.A. în baza drepturilor de preferinţă
înregistrate în Secţiunea 1 a Depozitarului Central la momentul subscrierii, un centralizator al
subscrierilor validate se va transmite Depozitarului Central până la ora 18:00 a ultimei zile a
perioadei de subscriere.
Pe baza subsaierilor realizate prin sistemul Depozitarului Central corespunzatoare drepturilor de
preferinţă eviden�ate în momentul subsoierii În Secţiunile II şi III ale Depozitarului Central, precum
şi a subscrierilor valide realizate prin intermediul SSIF GOLDRING S.A. corespunzătoare drepturilor
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de preferinţă evidenţiate în momentul subsoierii în Secţiunea 1, rezultatul subscrierilor se va
înregistra în următoarea Zi Lucrătoare de la încheierea perioadei de subscriere şi va fi comunicat
ASF şi pieţei în termenele prevăzute de lege.
În conformitate cu prevederile hotararii AGEA din 04.11.2021, a�unile ramase nesubscrise în
Perioada de Ofertă vor fi anuate. A�unile subscrise în cadrul prezentei operaţiuni de majorare a
capitalului social se consideră emise după înregistrarea noului capital social la ONRC şi a noilor
acţiuni la ASF şi la celelalte instituţii ale pieţei de capital.

5.1.9

Descrierea detaliaM a modalităţi/or de pul:iicare a rezultatelor ofertei şi data publicării

Rezultatul subscrierilor în operaţiunea de majorare de capital va fi făcut public prin un raport
curent publicat pe site-ul BVB (www.bvb.ro), care va fi transmis şi la ASF în termen de maxim 5
(cinci) Zile Lucratoare de la expirarea Perioadei de Ofertă, conform reglementărilor ASF.

5.1.10

Procedura de exercitare a oricărui dreptpreferenţial de subscriere, negociabilitatt!il drepturilor de
subscriere şi regimul aplicat dreptun1or de subsalere neexercitate.

În cadrul Ofertei nu sunt înregistrate drepturi preferenţiale de subscriere, drepturi negociabile sau
drepturi neexercitate.

Punctul s.2. Planul de distribuire şi de alocare a valorilor mobiliare
Punctul 5.2.1

Diversele categorii de potenţiali investitori cărora le sunt oferite valorile mobiliare. În cazul În care
ofertil se face simultan pe pieţele din două sau mai multe fifri şi dacă o tranşă a fost sau este
rezervată anumitorpieţe, se indidf aceasM tranşă.
Nu este cazul.

Punctul S.2.2
Acţionari care
intenţionează
sa subscrie
peste SO/o din
oferta
Punctul 5.2.3
Informaţii
înainte de
alocare

În măsura În care aceste informaţii sunt cunosaJte emitentului, se indică dadf prindpalii sJi
acţionari sau membri ai organelor sale de administrare, supraveghere sau
re intenţionează
sJ subscrie la ofertă sau dacă orice persoană intenţionează să subsaie
'e>JS % din 'ertă.
_.

Nu este cazul. Emitentului nu îi sunt cunoscute informaţiile cu privire
Ofertei de către acţionarii săi.

c;

ubscrierile în ca rul
T

:i
�
'I".'.
o

Informa/ii l'nainte de alocare {a·f: divizarea ofertei În tranşe, exerciliJ dreptului de redistribuire,
metode de alocare aplicabile tranşei investitorilor individuali / angajaţi/or emitentulu� regimuri
preferinţele, alocări minime individuale):
Nu este cazul.

(g) rondiţiile de nchidere
l'
a ofertei şi data la care ofertă arputea fi nchisă
Î
cel mai devreme;
Perioada de Ofertli nu poate fi închisă anticipat.

(h) dacă se admit subsaieri multiple ş� in caz rontrar, modul n
Î care vor R tratate subsalerile
multiple.
Sunt admise subscrieri multiple pe perioada de d�şurare a Ofertei şi în condipile Ofertei.
Punctul 5.3
Procedura de
notificare a
subscriitorilor
cu privire la
cuantumul care
le-a fost alocat

Procedura de notificare a subsaiitorilor cu privire la cuantumul care le-a fost alocat şi informa/ii din
care sJ reiasă dadf tranzacţionarea poate să Înceapă Înante
i de această notificare.
După finalizarea ofertei şi înregistrarea noului capital social la ORC, ASF şi ulterior la institupile pieţei
de capital, Emitentul va notifica acţionarii subscriitori ru privire la numărul de a�uni care le-a fost
alocat în urma încheierii majorării capitalului social.
A�onarii din Secţiunea I vor fi notificap direct de către Emitent prin mijloace electronice la adresa
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şi informaţii din
care să reiasă
dacă
tranzacţionarea
poate să
inceapă înainte
de această
notificare.

Punctul

de e-mail precizată in Formularul de Subscriere c.el mai târziu in prima zi lucrătoare de la data
intrării in posesia Certificatului de Înregistrare a Instrumentelor Financiare eliberat de către ASF, in
timp ce informaţiile privind alocarea acţiunilor ditre investitorii din Secţiunea li şi III vor fi transmise
de către Emitent prin intermediul Participanţilor la sistemul Depozitarului Central.
Acţiunile subscrise sunt liber tranzacţionabile imediat după înregistrarea acestora la ASF şi la
instituţiile pieţei de capital, independent de momentul notifid!rii acţionarilor subscriitori.

5.4. Stabilirea preţurilor

Punctele

5.4.1.-S.4.2

Indicarea preţului la care vor fi ofente valorile mobiliare şi a cuantumului eventualelor cheltuieli şi
taxe percepute subscriitorului sau cumpărătorului.
Potrivit Hotărârii AGEA întrunită la 04.11.2021, preţul la care deţinătorii de drepturi de preferinţă vor
putea subscrie va fi de 2,5 lei/acţiune.
Acţiunile ce nu vor fi subscrise şi vărsate de titularii drepturilor în Perioada de Ofertă vor fi anulate
prin decizia Administratorului Unic prin care se amstată şi rezultatele majorării capitalului social şi se
aprobă modificarea Actului Constitutiv în consecinţă.
Emitentul şi Intermediarul nu percep cheltuieli şi taxe suplimentare subscriitorilor în Ofertă.

Punctul

5.4.3.

Procedura de
publicare a
preţului de
ofertă.

Preţul de subscriere a fost adus la cunoştinţa publicului odată cu publicarea hotărârii AGEA în
Monitorul Oficial şi pe pagina de internet a BVB, precum şi prin intermediul prezentului Prospect.
Informaţia privind preţul de subscriere va fi menţionat:! şi în raportul curent pe care Emitentul TI va
publica pentru informarea pieţei cu privire la aprobarea Prospectului de către ASF şi la principalele
caracteristici ale Ofertei.

Dacă acţionarii emitentului benefidază de un drept preferenţial de subscriere şi dacă acest drept este
restrâns sau anulat, se indică baza stabHirii preţului de emisiune dacă acţiunile trebuie plătite i'n
numerar, precum şi motivele şi benefidarii acestei restricţii sau anulări.
Nu este cazul. Societatea nu a emis drepturi preferenţiale de subscriere.

9YJf

v
�
C:)

În cazul i'n care există sau ar putea exista o diferenţă semnificativă n
preţul ofertei 'blice şi
i'
'nistrare, condi_ ori
costul efectiv suportat n
i' numerar de către membri ai organelor de
supraveghere sau de către membri ai conducerii sau persoane afilia acestora pentru- lorile
-.:.mobiliare pe care le-au achiziţionat n
i' cadrul tranzacţiilor efectuate i' cursul ultimului exerdţiu
i'
aJntribuţia
raţie ntre
finandar sau pe care au dreptul să le achiziţioneze, se prezintă o
publicului n
i cadrul oferteipublice şi contribuţia efectivă i'n numerar a acestor persoane.
·

v,

Nu este cazul.
Punctul

5.5 Plasarea şi subscrierea

Punctul 5.5.1.
Coordonatorul
Ofertei.

Punctul

5.5.2

Depozitarul.
Agentul de
plata

Intermediarul Ofertei este SSIF Goldring S.A., consultant autorizat, cu sediul in Târgu M ureş, Str.
Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureş, înmatriculată 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: 372/29.05.2006, înscris� in Registrul CNVM/ASF cu nr.
PJROlSSIF/260045, telefon/fax 0265 269 195 / 0365 455 254, e-mail goldring@goldring.ro, site web
httos://www.qoldrinq.rol
Registrul acţionarilor Emitentului este ţinut de către 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, cod IBAN R007BTRLRONCRT0625815401.
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Punctul 5.5.3
Angajamente
ferme

Denumirea şi adreso entităţilor care şi-au asumat un angajament ferm de a subsaie emisiunea ţi a
entităţilor care şi-au diJt acordul in vedereiJ pli1sării valorilor mobiliare, fără a-şi asumiJ un
angajament ferm sau in temeiul unei contract care prevede o obligaţie de mijloace. Se indică
trăsăturile semnificative iJle acordurilor Încheiate, inclusiv cotele. În cazul in care nu este subsa'isă
ntreoga
i
emisiune, se indude o declaraţie privind partea neacoperită. Se indică valoareiJ globală a
comisionului de subsaiere şi a comisionului de plasare.

Nu este cazul.
În cazul in 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 n
Î care iJCDrdul de subsaiere a fostsau va fi Încheiat.

Nu este cazul.
Puncb.11 5.6 Admiterea la tranzacţionare şi modalităţile de tranzacţionare
Punctul 5.6.1

Se indică dacă valorile mobiliare oferite fac sau wr face obiectul unei solidtări de admitere la
tranzacţionare pe o pia/;ă de creştere pentru /MM-uri sau n
Î cadrul unui sistem multilateral de
tranzacţionare, În VedereiJ distribuirii lor pe o astfel de piaţă de creştere sau În cadrul unui astfel de
sistem, caz in care se indică pieţele În cauză. Aceste informaţii trebuie predziJte fără a se lăsa
impresia că admiterea la tranzacţionare va fi În mod necesar aprobată. Se indică, dacă sunt
cunoscute, datele cele mai apropiate la care llt'Jr fi admise la tranzacţionare valorile mobiliare.

Valorile mobiliare nou emise vor fi disponibile la tranzacţionare in aceleaşi condi�i ca şi celelalte
acţiuni ale Emitentului, respectiv piaţa SMT administrată de BVB.
Punctul 5.6.2

Toate pieţele de CTEŞtere pentru /MM-uri sau sistemele multilaterale de tranzacţionare n
i cadrul
cărora, după amoştinţele emitentulu� sunt deja admise la tranzacţionare valori mobiliare din aceeaşi
dasă ca şi cele care urmează a fi oferite sau admise la tranzacţionare.

Acţiunile ALDANI MASfER CAPITAL S.A. sunt tranza�onabile pe Sistemul Multilateral de
Tranzacţionare administrat de Bursa de Valori Bucureşti S.A., sub simbolul AGQR.
Punctul 5.6.3

'?-.I"

1-

solidtă adi · rea
Dacă, simultan sau aproape simultan cu aeareiJ valorilor mobiliare pentru ca
la tranzacţionare pe o piaţă de creştere pentru /MM-uri sau in cadrul u
nu'fj
istem multilate.' de
tranzacţionare sau care sunt oferite publiculu� sunt subscrise sau plasate :aat valori mobiliare din
aceeaşi dasă sau dacă sunt create valori mobiliare din alte dase care "" filee obiectul unui
plasament public sau privat, se indică f1iltura acestor operaţiuni, precum şi nu"�fJJI şi aJracteristidle
�
valorilor mobiliare care fac obiectul operaţium1or În cauză.

Nu este cazul.
Punctul 5.6.4

În cazul admitenl la tranzacţionare pe o piaţă de creştere pentJV /MM-uri sau n
Î cadrul unui sistem
multilateral de tranzacţionare, informaţii detaliate privind entităţile Cilre şi-au asumat un angajament
ferm de a acţiona ca intermediari pe pieţele secundare şi de a garanta lichiditatea acestora pnn
cotaţii de vânzare şi cumpărare, precum şi o desaiere a prindpalilor termeni ai angajamentului
asumat

Nu este cazul.
Punctul 5.6.5

Detalii privind stabilizarea, n
Î conformitate cu punctele 5.6.5.1-5.6.5.6, În cazul unei admiteri la
tranzacţionare pe o p;aţă de creştere pentru /MM-uri sau În cadrul unui sistem multilateral de
tranzacţionare, n
Î cazul n
Î care un emitent sau un acţionar care doreşte să vândă a acordat o opţiune
de supraalOaJre sau s-a propus, in alt fe� desfăşurarea unor activităţi de stabilizare a preţului in
legătură cu o ofertl.

Nu este cazul.
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Punctul 5.6.6

Infotmaţii privind dispozitivele de supraalocare şiprelungire.
Nu este cazul.

Punctul 5.7 Deţinători de valori mobiliare care doresc să le vândă
Punctul 5.7.1

Numele şi adresa de la locul de muncă ale persoanei sau entităţii care oferă spre vânzare valorile

mobiliare, natura funcţiei ocupate sau a altor relaţii semnificative avute de potenţialii vânzători cu

emitentul sau oricare dintre predecesorii acestuia sau părţile afiliate la acesta n
i cursul ultimilor trei
am:
Nu este cazul.
Punctul 5.7.2

Numărulşi dasa valonior mobiliare oferite de fiecare dintre deţinătorii care doresc să vândă.
Nu este cazul.

Punctul 5.7.3

În ceea ce pn·veşte contractele de restricţionare, se fumizează detalii cu privire la următoarele
elemente: (a) părţile implicate; (b) conţinutu/ contractului şi excepţiile prevăzute; (c} indicarea durata
perioadei de restricţionare.
Nu este cazul.

Punctul 5.8. Diluarea
Punctul 5.8.1

O compara/ie intre partidparea la capitalul social şi drepturile de vot ale acţionarilor existenţi Înainte
şi după majorarea capitillului rezultată in urma ofertei publice, presupunând că acţionarii existenţi nu
subsaiu noile acţiuni.
Dată fiind acordarea de drepturi de preferinţă tuturor acţionarilor în cadrul operaţiunii de majorare de
capital social, prezenta Emisiune I Oferta nu conduce la diluarea automată a deţinerilor acţionarilor.
În consedntă, în ipoteza în care un acţionar subscrie în ofertă, nu se înregistrează diluarea deţinerilor
sale.

W'�

Însă, în măsura în care unii dintre acţionarii Emitentului nu vor subscrie acţi
i în cad ,
entul
în mod evident participaţia acestora va scădea, deţinerile acestora fiind (g,âiluate". La
redacti§rii prezentului Prospect este imposibil de determinat ruantumul şi p entajul diluării. lf! , cu
titlu de exemplu, un acţionar cu o deţinere de 1,00% în capitalul soci al Emitentului anterior
majorării de capital, va înregistra o diluare a deţinerii până la 0,2500% ul \"'. r majorării de capital,
respectiv, o diminuare cu 75% a procentUui deţinut în capitalul social anteri ���rii, în ipotezele
în care acţionarul nu subscrie în majorare, şi toate acţiunile puse în vânzare în majorarea de capital
sunt subscrise.
A

Punctul 5.8.2

ln cazul 1n care acţionarii existenţi vor face obiectul diluării indiferent dacă subsaiu la dreptul lor,
deoarece o parte a emisiunii relevante de acţiuni este rezervat;J numai anumitor investitori (de
exemplu, o ofertă instituţională cuplată cu o ofertă pentru acţionari), ar trebui să se indice şi diluarea
care va li aplicată acţionarilor existenţi in cazul in care aceştia fac uz de dreptul lor (in plus faţă de
situa/ia de la punctul S. 8.1, in care nu fac acest luav).
Nu se aplică. Acţionarii care subscriu proporţional ru deţinerea lor, nu se vor dilua. Nu există vreo
situaţie în care întreagă emisiune sau parte din ea să fie rezervatll anumitor investitori instituţionali
sau de retail.
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Anexa nr. 1 Listă
Nr.

at.
1.
2.

3.

cu

trimiteri în Prospect

Trimitere

Pagina de internet a Emitentului

Referinţă
-

Disponibilitatea documentelor aferente majorarii httos://www.bvb.ro/
capitalului social: prospectul, formularele de btt�;llww,
w QQldring.rQ/con�!.!ltantal
retragere a acceptului de
subscriere şi de
achizi�onare sau subscriere a valorilor mobiliare
oferite. actul constitutiv actualizat etc.
Disponibilitatea suplimentului la Prospect, da� va htt;ps:llwww.bvb.ro/
httas://www,l'Vllrlrino.ro/consultanlrl/
fi cazul

w

