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NOTĂ CĂTRE INVESTITORI 

Acest document, denumit în continuare „Prospectul", redactat cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 
1129/2017, completat de cele ale Regulamentelor delegate (UE) nr. 979/2019 şi 980/2019, conţine informaţii în legătură 
cu oferta de acţiuni aferentă operaţiunii de majorare a capitalului social al Electroconstrucţia Elco Alba Iulia S.A. prin 
emiterea unui număr maxim de 2.058.824 acţiuni noi, fiecare având o valoare nominală de O, 17 lei/acţiune, prin aport în 
numerar în baza exercitării drepturilor de preferinţă, conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor 
societăţii Electroconstrucţia Elco Alba Iulia S.A. (,,Emitentul") din data de 28.04.2022, publicată în Monitorul Oficial al 
României Partea a IV-a nr. 2295/31.05.2022. 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 17.05.2022. Informaţiile conţinute în prezentul Prospect prezintă situaţia Emitentului la data aprobării 
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, de natură a 
afecta decizia investiţională pe parcursul derulării Ofertei, caz în care se aduc la cunoştinţă investitorilor printr-un 
amendament la Prospect în conformitate cu legislaţia aplicabilă. 

Informaţiile cuprinse în acest Prospect au fost fumizate de Emitent �f�ifttdin surse publice, conform indicaţiei din 
Q ,, 

Prospect. Nicio altă persoană fizică sau juridică, în afara Intermed · laj,şi a .. Emitentului nu a fost autorizată să fumizeze 
informaţii sau documente referitoare la Oferta descrisă în preze t:. I Pi�ect şi' �ici� altă persoană fizică sau juridică nu 
a fost autorizată să furnizeze informaţii sau documente referito ?laQferţ� altel�a'ecât cele cuprinse în acest Prospect
şi în documentele încorporate prin referinţă în acesta. Orice info ,atii sau documente fumizate în afara Prospectului 
sau a documentelor astfel încorporate nu trebuie luate în conside. .fHud' autorizate de către Intermediar sau de 
Emitent. 

Informaţiile din acest Prospect au un caracter exclusiv 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, inclusiv 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 aceasta. 

Fiecare investitor va trebui să îşi consulte consultanţii juridici, financiari, fiscali sau alţi consilieri în legătură cu aspectele 
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 responsabilitate cu privire la aceste 
aspecte. 
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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 invitaţie 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 legal. 

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 într-o ţară terţă UE sau SEE, nici în Statele Unite ale Americii, Australia, Canada sau Japonia. 

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, inclusiv fără 
limitare la, calamităţi naturale, războaie, rebeliuni, tulburări civile, incendii, greve sau alte evenimente care pot limita 
funcţionarea instituţiilor pieţei de capital). 

Prezentul Prospect, formularele de subscriere şi de retragere a acceptului de a subscrie şi decizia ASF de aprobare a 
Prospectului vor fi publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (htlp:1/www,byb,ro). pe site-ul Intermediarului ofertei 
(www.goldring.ro), precum şi pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiara (www.asfromanfo,rQ). 

Acest prospect a fost aprobat de către ASF prin Decizia nr. /OOf t ..2.1 O/ 2-022-
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DEFINITII 

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"/ 
,,Acţiunile Oferite" 

"Acţionari" 

,,AGEA" 
,,ASF'' 

,,BVB" 

"CAEN" 

,,Compania"/ ,,Emitentul"/ 
,,Societatea" 

Actul Constitutiv al Emitentului, în vigoare la data prezentului Prospect, care stă la baza 
mfiinţării şi funcţionării societăţii ELECTROCONSrRUqIA ELCO ALBA IULIA S.A . 

otalitatea acţiunilor emise de către Societate la data aprobării prezentului Prospect. 

ele 2.058.824 acţiuni nou emise de către Emitent ca urmare a majorării de capital social, 
onform Hotărârii AGEA din data de 28.04.2022 şi oferite tuturor deţinătorilor de 

' re turi de referin ă. 
zice sau juridice care deţin acţiuni emise de către Emitent şi care sunt 

onarilor la Data de Înre istrare 17 mai 2022. 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii 

� I r,. 

ELECTROCONSTRU � ELCO ALB.4)ULIA S.A., emitentul acţiunilor prezentate în 
acest Prospect, cu sediul • AJqa Iulja, str. Ion Arion, nr. 62, judeţul Alba, cod poştal 
10124, telefon 0258 811 607, adre�-de email: achizitii.ekoalba@gmail.com. cod unic de 

identificare fiscală 3276087, număr de ordine în Registrul Comerţului Jl/39/1993. Contact 
relaţia cu investitorii: Domnul Alin Şandor în calitate de Director 

„Cont Colector" sau "Contul Contul destinat colectării sumelor corespunzătoare subscrierilor în cadrul Ofertei, astfel 
de Oferta" cum sunt acestea identificate în rezentul Pros ect. 

ata calendaristică stabilită prin Hotărârea AGEA din 28.04.2022 ca fiind data care 
,,Data de Înregistrare" erveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, 

,,Depozitarul Central" 

potrivit cu Registrul Acţionarilor eliberat de Depozitarul Central, respectiv 17 mai 2022. 
epozitarul Central S.A., cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Carol I nr. 34 - 36, etajele 3. 
şi 9, sector 2, reprezintă instituţia care asigură servicii de depozitare. registru,

ompensare şi decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare, precum şi alte 
eraţiuni în le ătură cu acestea astfel cum sunt definite în Le ea Pieţei de Ca ital 

,Perioada de Ofertă" - Perioada de 31 de zile calendaristice în care deţinătorii de 
Etapa I a majorării de capital repturi de preferinţă pot subscrie în cadrul ofertei publice (Ofertei) obiect al 

Prospectului, în baza exercitării dreptului de preferinţă 

iEtapa în care acţiunile rămase nesubscrise în cadrul Etapei I a majorării sunt ofertate, 
Etapa a li-a a majorării de 

prin intermediul unui plasament privat, unui număr de cel mult 149 investitori de retailcapital 
şi unui număr nelimitat de investitori profesionali. 
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"Formular de retragere a 
acceptului de a subscrie" 

''Formular de subscriere" 

,,SSIF Goldring S.A." 

,,Intermediar" / 
„Participant la sistemul 
Depozitarului Central" 

,,Intermediarul Ofertei" 

"Investitori" 

"Drepturi de preferinţă" 

,,legea nr. 24/2017" 

,,legea Societăţilor'' 

,,leu" sau „lei" sau „RON" 

"Oferta" 

,,Perioada de Ofertă" 
/,,Perioada de Subscriere" 

,,Secţiunea I" 

,,Secţiunea 11" 

,,Secţiunea III" 

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

Formularul care trebuie completat şi semnat de către investitori în vederea subscrierii în 
adrul Ofertei 

SSlF Goldring S.A., autorizată pentru activităţi specifice pieţei de capital cu sediul în 
ârgu Mureş, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, 540014, jud. Mureş, înregistrată la 

Registrul Comerţului cu nr. J26/440/1998, cod unic de înregistrare RO10679295, e-mail 
oldrin 

„Societăţi de servicii de investiţii financiare autorizate de A.S.F., instituţii de credit 
autorizate de B.N.R, în conformitate cu legislaţie bancară aplicabilă, 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 
I · trumente financiare şi o raţiuni de iaţă, re 

. n număr total de 1.3 . 30 drepturi .de preferinţă alocate acţionarilor înregistraţi în 
· egistrul Acţionarilo �a �ta de Înregistrare aferentă majorării capitalului social
tabilită prin Hotărâ iA „ EÂ din 28.04:_2022, respectiv 17 mai 2022.
egea nr. 24/2017 priv . emitenţii d�;.fnstrumente financiare şi operaţiuni de piaţă,

:republicată �1• -.., • 

31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările 

oneda oficială a României 

ferta aferentă operaţiunii de majorare a capitalului social cu aport în numerar cu 
acordarea drepturilor de preferinţă conform Hotărârii AGEA din 28.04.2022 constând 
mtr-un număr de cel mult 2.058.824 acţiuni nou emise şi oferite investitorilor 

Perioada de derulare a Ofertei, de 31 zile calendaristice, în care deţinătorii de drepturi 
de preferinţă pot subscrie Acţiunilor Oferite în baza exercitării drepturilor de preferinţă 

onform prezentului Prospect. 

cţiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare şi registru a Depozitarului 
Central în care sunt evidenţiate conturile deţinătorilor de Drepturi de Preferinţă care nu 
u cont deschis la un Intermediar Partid ant
cţiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare şi registru a Depozitarului

entral în care sunt evidenţiate (i) conturile individuale şi globale ale deţinătorilor de 
Drepturi de Preferinţă care au cont deschis la un Partid ant 

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

respectivelor instrumente financiare 
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,,Prospectul" 

,,Regisbul Comerţului" 

,,Regulamentul nr. S/2018" 

,,Regulamentul (UE) 
2017/1129" 

,,Regulamentul (UE)

2021/337" 

Prezentul Prospect de ofertă aferent maioram capitalului social al 
ELECfROCONSTRUqIA ELCO ALBA IULIA S.A., aprobat de către ASF în vederea 
derulării Ofertei 
Baza de date cuprinzând registrele şi înregistrarea comercianţilor şi a altor entităţi 
prevăzute de lege 
;Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni 
de piaţă cu modificările şi completările ulterioare 
Regulamentul (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei 
!Oferte publice de valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare 

!Regulamentul (UE) 2021/337 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce
priveşte prospectul UE pentru redresare şi ajustările specifice pentru intermediarii
financiari şi a Directivei 2004/109/CE în ceea ce priveşte utilizarea formatului de
raportare electronic unic pentru rapoartele financiare anuale, în scopul susţinerii
redresării în urma crizei provocate de COVID-19

Regulamentul delegat (UE) 2017/979 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în
„Regulamentul delegat (UE) �eea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la rezumatul 

2019/979'' prospectului, publicarea �-_.-,:;=,:-�.a prospectelor etc., cu modificările şi completările 
,ulterioare 1/;r .... 

Regulamentul delega fl]E)·20.J7/980 de rompletare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în 
„Regulamentul delegat (UE ceea ce priveşte fo 'o ttlt, conţinutul; verificarea şi aprobarea prospectului, cu 

lOl9/9SO" r'odificările şi complet 7Je ulterioar.e 'I

,,Zi Lucrătoare" 
Orice zi în care atât piaţa ro�a ească interbancară cât şi sistemele de tranzacţionare ale 
Bursei de Valori Bucureşti şi sistemele de compensare-decontare ale Depozitarului 
Central sunt deschise pentru desfăşurarea activităţii. 
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REZUMA TUL PROSPECTULUI 

1. 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 0,17
lei/acţiune, emise în cadrul majorării de capital social al ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A.,
conform Hotărârii AGEA din data de 28.04.2022.
Cod ISIN: ROEEAIACNORS
1.2 Identitatea şi datele de contact ale emitentului, inclusiv identificatorul entităţii juridice (,,LEI").
Emitentul este ELECTROCONSTRUCŢIA ELCO ALBA IULIA S.A., societate cu sediul în Alba Iulia, str. Ion
Arion, nr. 62, judeţul Alba, cod poştal 510124, cod unic de identificare fiscală 3276087, Înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerţului sub nr. Jl/39/1993, telefon 0258.811.607, adresa de email achitjtjj.ekoi!lb.1@grnil,com.
reprezentată de domnul Alin Şandor în funcţia de Director General.

Cod LEI: 254900QML0QL08TFKL51

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 aprobării Prospectului UE pentru creştere: ).-:(. O'f.2o22- prin Decizia ASF nr.
/Ooţ I o'2:{.oţ. U22... 
1.5 Avertismente
Emitentul atrage atenţia cu privire la următoarele elemen · \l?RAi, 
a) Acest rezumat trebuie să fie citit ca introducere la �pect, nu�i!ste exhaustiv şi a fost elaborat numai în baza
informaţiilor detaliate în cuprinsul Prospectului şi ,e,,;buie1coroborat cu acesta. Orice decizie de a subscrie în
Acţiunile Oferite trebuie sa se bazeze pe o examina ij°ţ!"egului Pros�ect, investitorii nu trebuie să se limiteze
doar la citirea acestui Rezumat. 1 · 1
b) Calitatea de acţionar presupune, prin definiţie, �*if.��ea la 'beneficiile şi pierderile societăţii emitente
proporţional cu deţinerea din capitalul social. Prin urmare, ' te-fiind caracteristicile acţiunilor ca valori mobiliare,
o investiţie în acţiuni - indiferent de emitent - implică riscul pierderii întregului capital investit în 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 reclamant, în conformitate cu legislaţia internă, să su porte cheltuielile de traducere a Prospectului
înaintea începerii procedurii judiciare.
d) Persoanele responsabile nu răspund civil exclusiv 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 oferă investitorilor, în raport cu celelalte părţi ale Prospectului, informaţiile esenţiale
pentru a lua o decizie investiţională fundamentată cu privire la aceste valori mobiliare.
2. INFORMA ŢII ESENŢIALE PRIVIND EMITENTUL
2.1. Emitentul valorilor mobiliare: ELECTROCONSfRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A
2.1.1 Informaţii despre emitent
(a) forma sa juridică, legislaţia în temeiul căreia îşi desfăşoară activitatea şi fara de înregistrare: Emitentul este
o societate pe acţiuni înfiinţată în mod corespunzător şi funcţionând în mod viabil în conformitate cu legile din 
România, având sediul social în Alba Iulia, str. Ion Arion, nr. 62, judeţul Alba, cod poştal 510124, fiind înregistrată
la Registrul Comerţului cu numărul Jl/39/1993, cod unic de identificare fiscală 3276087.
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(b) activilăţile sale principale: ELECTROCONSTRUCŢIA ELCO ALBA IULIA S.A. este o societate a cărei
activitate de bază o reprezintă executarea lucrărilor din domeniul construcţiilor electrice. Codul CAEN înregistrai
ca activitate principală este 4399 „Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.".

(c) acţionam] sau acţionarii majorilari ai acestuia: Emitentul nu este controlat în mod direct sau indirect de nicio
persoana fizică sau juridică.

(d) numele directorului executiv (sau al persoanei care ocupă o funcţie echivalenlă): domnul Alin Şandor
îndeplineşte funcţia de Director General al Societăţii emitente.

2.2. Principalele informaţii financiare referitoare la Emilenl
2.2.1. Principalele informalii financiare

Indicatorii ttllmlillri financiare Oeil 2020 20.21, 
Active imobilizate 448.426 437.091 
Active circulante 1.612.449 817.882 
Cheltuieli în avans 115.232 126.097 
1011At ACTIVB 2:1!16.107 1.381:0,V 
Total datorii 866.775 844.392 
Provizioane 261.006 94.252 
Capital social 224.303 224.303 
Rezerve 382.021 390.545 
Profitul sau oierderea reoortată ·- 101.982 
Profitul sau pierderea exercitiului financiar /.'.'"�'1JS25 '"�'0..:707.881 
€Am.AtURJ:PROPRil !li DATOltll /'�l.17"07 't38L070 

1::: ... l 
!!; l 

Indicatori. �erformanh!i financiare Oei) 1; 1-1 20201 2021 
Cifra de afaceri netă '\" .2.015.346 2'226.056 
Venituri din exoloatare �.&11. · 2.355.948 
Cheltuieli privind prestapile ex teme 679.715 568.898 
Aiustări privind provizioanele -29.782 -94.123
Cheltuieli de exoloatare 2,000.559 3.058.041 
PROF!ll.JL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE 15.758 -702093
Venituri financiare 9.292 1.099
Cheltuieli financiare 10.916 6.887 
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANOAR(Ă) -1.624 -5.788
Venituri totale 2.025.609 2.357.047 
Cheltuieli totale 2.011.475 3.064.928 
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) 14,134 I -707.881
nlOrrrut SAt!J BIERii>BRU. NETb\)rA 

8J525 -707.881'iXBRCAllllLUIIINA:NEikR 

Indicatori Interval 2020 2021 
Optim 

Lidtiditate curentil(AC/DC) >2 1,993 1,118 
Lichiditate imediata(AC-Stocuri)f[)(!: >1 0,982 0,710 
Lidtiditate rapidl(Disporubllitilţi/Datnrii curente) >0,5 0,088 0,001 
Solvabilitate finandari(TA/I'ID) >l 2,511 '1,616 

Solvabilitate patrimoruală(Cap. Proprii/Cap. Proprii+ID) >30% 54,74% 28,73% 

Ind. Gradului de intlatorare(O'J!t.JCap. Proprii+.li>lt.) <50% - -

Rata de indatorare(DT/f AtlOO <80% 39,83% 61,14% 
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2.2.2. O scurtă descriere a tuturor calificărilor din raportul de audit referitoare la informaţiiJe financiare 
istorice 
Situaţiile financiare istorice aferente anului 2020 şi 2021 au fost auditate, opinia auditorului fiind fără rezerve. 
2.3. Riscurile-cheie specifice Emitentului 
Investiţiile în acţiunile Electroconstrucţia Elco Alba Iulia S.A., implică un nivel de risc a cărui evaluare presupune 
o analiza atentă a factorilor de risc şi a informaţiilor cu privire la Emitent cuprinse în prezentul Prospect. Prezenta
secţiune descrie cele mai relevante riscuri specifice activităţii emitentului. Enumerarea acestora nu este exhaustivă
şi este realizată, din perspectiva Emitentului, în ordinea importanţei după probabilitatea materializării riscului şi
impactul negativ asupra activităţii şi performanţei Societăţii.
2.3.1 Riscuri de natură operaţională
2.3.1.1 Riscuri legate de atragerea şi pilstrarea angajaţilor calificaţi. Imposibilitatea atragerii unui număr suficient
de mare de personal calificat corespunzător pentru domeniul de activitate în care activează compania, neadaptarea
sau scăderea pieţei de personal, dar şi creşterea semnificativă a costurilor cu personalul reprezintă riscuri care ar
putea afecta buna desfăşurare a activităţii Emitentului. Concurenţa în ceea ce priveşte atragerea de personal
calificat este ridicată.
2.3.1.2 Riscuri legate de strategia de dezvoltare. Dezvoltarea, sub orice formă, implică riscuri legate atât de eficienţa
proiectelor cât şi de obţinerea surselor de finanţare. Reducerea programelor de investiţii financiare din fonduri
europene şi fonduri private reprezintă pentru Emitent �-În măsura în care acestea pot afecta planurile de 
viitor şi rentabilitatea companiei. Q"'

"" c..,.,
2.3.1.3 Riscul de confonnitate. Riscul de conformi tt reFlfezintă risc4,I actual sau viitor de afectare a rezultatelor
şi a capitalului, care poate conduce la aplicarea uboF- sancţiuni Emitentului, obligarea acestuia la plata unor 
prejudicii sau daune constatate şi/sau rezilierea d �nl\-acte sau care·.�ot afecta reputaţia Emitentului, ca urmare 
a încălcărilor sau neconformării cu cadrul legal ş1 reglementare, cu acordurile, practicile recomandate sau 
standardele etice. • -'?p,�l " • 

2.3.2 Riscul de piaţă 
2.3.2.1 Riscul de credit este riscul ca Societatea să suporte o pierdere financiară ca urmare a neîndeplinirii 
obligaţiilor contractuale de către un client, iar acest risc rezultă în principal din creanţele comerciale ale Societăţii. 
Expunerea Societăţii la riscul de credit este influenţată în principal de caracteristicile individuale ale fiecărui client. 
2.3.2.2 Riscul de lichiditate. Riscul de lichiditate este riscul Societăţii de a întâmpina dificultăţi în îndeplinirea 
obligaţiilor asociate datoriilor financiare care sunt decontate în numerar sau prin transferul altui activ financiar. 
Abordarea Societăţii în administrarea lichidităţii constă în asigurarea, pe cât de mult posibil, că va dispune mereu 
de lichidităţi suficiente pentru a-şi achita obligaţiile scadente, atât în condiţii normale cât şi în condiţii de stres, 
fără a suporta pierderi inacceptabile sau de a pune în pericol reputaţia Societăţii. 
2.3.2.3 Riscul de piaţă este riscul ca variaţia preţurilor pieţei, cum ar fi cursul de schimb valutar, rata dobânzii şi 
preţul instrumentelor de capitaluri proprii, să afecteze veniturile Societăţii sau valoarea instrumentelor financiare 
deţinute. Obiectivul gestionării riscului de piaţă este acela de a gestiona şi controla expunerile la riscul de piaţă 
în cadrul unor parametrii acceptabili şi în acelaşi timp de a optimiza rentabilitatea investiţiei. 
2.3.3 Riscuri sistemice 
2.3.3.1 Riscul de insolvenţii. Investiţia în acţiuni implică, în mod inerent, expunerea la riscul de insolvenţă al 
societăţii emitente, care se referă la intrarea în incapacitate de plată a datoriilor scadente şi, respectiv, incapacitatea 
emitentului de a·şi continua activitatea, cu impact direct asupra valorii deţinerilor acţionarilor societăţii în 
capitalul social al acesteia. În ceea ce priveşte Societatea Electroconstrucţia Elco Alba Iulia S.A. nu există indicii 
cu privire la neîmplinirea termenelor de prescripţie. 
2.3.3.2 Riscul de ţară . Riscul de ţară surprinde susceptibiliatea ca la nivelul statului de rezidenţă al Emitentului 
să survină dificultăţi 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. 
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2.3.3.3 Riscul politic. Emitentul se află sub incidenţa cadrului legislativ din Romania şi depune toate eforturile 
pentru a respecta cadrul de reglementare aplicabil. Acest risc constă în posibilitatea ca guvernul ţării să îşi schimbe 
brusc şi neaşteptat politicile. Modificările multiple aduse la nivelul legislativ şi nonnativ pe plan contabil, fiscal 
şi al resursei umane pot afecta activitatea Emitentului. 
2.3.3.4 Riscul de inflaţie afectează costul de oportunitate. Rata inflaţiei poate fluctua şi, în consecinţă, operaţiunile, 
condiţiile financiare şi rezultatele Emitentului pot fi afectate. De asemenea, investitorii trebuie să ţină seama de 
impactul acestor riscuri asupra rezultatelor reale ale emitentului şi asupra profitului real al investiţiei. 

3. INFORMA ŢII ESENŢIALE PRIVIND VALORILE MOBILIARE

3.1 Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare 
Oferta, denominală în lei, are ca obiect un număr de total de 2.058.824 acţiuni ordinare, nominative, de valoare 
egală, emise în formă dematerializată cu o valoare nominală de 0,17 lei/acţiune, emise de 
ELECTROCONSfRUCTJA ELCO ALBA IULIA S.A., conform Hotărârii AGEA din data de 28.04.2022. Majorarea 
capitalului se face în baza exercitării dreptului de preferinţă. 
Acţiunile sunt exprimate în moneda naţională a României, RON. 
Preţul de subscriere este egal cu valoarea nominală a acţiunilor de O, 17 lei/acţiune. 
Drepturile de preferinţă nu vor fi 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 prima zi lucrătoare după data de publicare a Prospectului, respectiv de 
la data de Ol of. 22 pana la data de 3 !. Of .2 2-
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 Ad r, �ţ.r_ală a Acţionarilor Societăţii, dreptul de a alege 
organele de conducere dreptul de a participa la dist · �rea profitului în condiţiile legii şi ale Actului Constitutiv, 
dreptul de preferinţă în cadrul unei majorări de c al s7;cial ulterioare, dreptul la infonnare, drepturi derivate 
din lichidarea Emitentului - respectiv dreptul de ictP.are la exce�ent în cazul lichidării, precum şi orice alte 
drepturi prevăzute de Actul Constitutiv şi de prev rffe legale în vigoare. 

I,. 
Rangul relativ al Acţiunilorin structura capitalului i.J,ffltJtJJ;ttJn caz de insolvenţă, inclusiv, acolo unde este 
cazul, informaţii cu privire Ia nivelul de subordonare a a ·' · 6ia 
In caz de insolvenţă, prin natura lor, acţiunile - inclusiv acţiunile 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. 
Politica privind dividendele sau distribuirea acestora 
Societatea nu a distribuit dividende pe parcursul ultimilor 7 ani. Repartizarea rezultatului financiar aferent 
exerciţiilor financiare unnătoare se va face potrivit cu hotărârile Adunării Generale Ordinare Anuale. 
3.2. Unde vor fi tranzacţionale Acţiunile 
Acţiunile emise de ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA 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 cheie specifice valorilor mobiliare 
3.1.1 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 investi�ei 



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: (1) doresc protecţia integrală 
a capitalului şi/sau certitudinea rambursării sumelor investite; (2) au o toleranţă scăzută la risc, nefiindu-le 
potrivite investiţiile bursiere: necesită în mod obiectiv existenţa unei garanţii de stat sau investiţii în active fără 
risc. 
3.1.2 Riscul de prel 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 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. 
3.1.3 Riscurile generate de piaţa de capital din România, in ansamblul ei. Volatilitatea şi lichiditatea sunt 
elemente care caracterizează mecanismul pieţei de capital, conturând un risc de natură sistemică pentru toate 
instrumentele financiare tranzacţionate. 
3.1.4 Riscul asociat rezultatelor comunicate. Accentul pus pe dezvoltarea afacerii şi pe investiţii, în detrimentul 
obiectivului de a obţine profit, poate contura o perspectivă incorectă cu privire la performanţa societăţii în rândul 
publicului investitor. Acest risc planează asupra societăţii în perioada de raportare, cu efecte asupra cotaţiilor 
bursiere. 

4. INFORMA ŢII ESENŢIALE PRIVIND OFERTA PUBLICĂ DE VALORI MOBILIARE
4.1 Termenii şi condiţiile Ofertei, calendarul pen 

sU?RAV��-- • •a mvesn m aceste Acţiuni
Emisiunea şi Oferta au ca obiect un număr total d 8.�24 acţiuni noi nominative, ordinare, dematerializate,
fiecare având o valoare nominală de 0,17 lei/acţiun ,�aloarea totală� Emisiunii este de 350.000,08 lei, în ipoteza
în care toate acţiunile puse la vânzare se vor subscr :;., w'tătre investiţi>ri în Perioada de Ofertă.
Cele 2.058.824 acţiuni oferite în cadrul Ofertei se vo ""utea subscrie in baza exercitării drepturilor de preferinţă 
alocate tuturor acţionarilor înscrişi în Registrul Acţiona · Qf1ă:data de înregistrare 17 mai 2022, câte un drept de 
preferinţă pentru fiecare acţiune deţinută. 
Oferta se adresează deţinătorilor de drepturi de preferinţă care sunt acţionari înregistraţi la data de înregistrare 
aferentă majorării de capital. 
Rata de subscriere este de 1,560389 acţiuni nou emise la 1 drept de preferinţă deţinut. Astfel, un deţinător de 
drepturi de preferinţă poate achiziţiona un număr maxim de acţiuni nou emise calculat prin înmulţirea numărului 
de drepturi de preferinţă deţinute cu rata de subscriere (1,560389). 
Drepturile de preferinţă nu sunt tranzacţionabile. 
Perioada de ofertă, în care se vor putea subscrie acţiunile nou emise în baza exercitării drepturilor de preferintii, 
este de 31 zile calendaristice, începând cu prima zi lucrătoare după data de publicare a Prospectului, respectiv de 
la data de Ol ot.22... pana la data de 3 I. og. 2.2... 
Acţiunile rămase nesubscrise în cadrul Etapei I a majorării de capital social vor fi oferite spre vânzare în cadrul 
unui plasament privat unui număr de cel mult 149 investitori de retail alături de un număr nelimitat de investitori 
profesionali, în cadrul Etapei a li-a de subscriere, la un preţ de emisiune care va fi stabilit prin decizia 
Administratorului Unic. Etapa a li-a a majorării nu face obiectul prezentului Prospect. Etapa a II-a va începe în a 
5-a Zi Lucrătoare de la încheierea Etapei I şi se va derula pe parcursul a 5 Zile Lucrătoare, cu posibilitatea
închiderii anticipate prin decizia Administratorului Unic, Caracteristicile şi termenii ofertării acţiunilor obiect al
Etapei a li-a a majorării capitalului social, inclusiv preţul de emisiune sau modalitatea de determinare a acestuia
vor fi stabilite prin hotărârea Administratorului Unic al Societăţii, ulterior încheierii Etapei I. Oferta va putea fi
oricând încheiată anticipat de către Emitent, în baza consultărilor cu Intermediarul.
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Acţiunile rămase nesubscrise după oferirea acestora în cadrul plasamentului privat vor fi anulate prin decizia
Administratorului Unic prin care se constată rezultatele efective ale majorării capitalului social şi prin care se
aprobă modificarea actului constitutiv, urmând ca valoarea majorării capitalului social să fie determinată prin
raportare la acţiunile efectiv subscrise în cadrul etapelor menţionate mai sus.
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 BCR, cont IBAN
RO51 RNCB0003037781370060.
Valorile mobiliare nou emise vor fi disponibile la tranzacţionare în aceleaşi condiţii ca şi celelalte acţiuni ale
Emitentului, respectiv piaţa SMf administrată de BVB. După finalizarea ofertei şi înregistrarea noului capital
social la ORC, ASF şi ulterior la instituţiile pieţei de capital, Emitentul va notifica acţionarii subscriitori cu privire
la numărul de acţiuni care le-a fost alocat în urma încheierii majorării capitalului social.
Dată fiind acordarea de drepturi de preferinţă tuturor acţionarilor în cadrul operaţiunii de majorare de capital
social, prezenta Emisiune / Ofertă nu conduce la diluarea directă şi automată a deţinerilor acţionarilor. În ipoteza
în care toţi acţionarii subscriu în ofertă, nu se înregistrează diluarea deţinerilor lor. Însă, în măsura în care unii
dintre acţionarii Emitentului nu vor subscrie acţiuni noi în cadrul Ofertei, în mod evident participaţia acestora va
scădea, deţinerile acestora fiind „diluate". Cu titlu de ex lu....un acţionar cu o deţinere de 1,00% în capitalul

PlO.Vi·-social al Emitentului anterior majorării de capital, va î tră o '<lţluare a deţinerii până la 0,39057% ulterior
,?1ajor�rii de c�pital, res�ec.tiv, o di�uar: proce�tual� d 1, 9�/o,-� ÎRO�� în ca� acţionarul respectiv nu subscrie
m maiorare, ş1 toate acţiunile puse tn vanzare m maio a'Eie capital su„t,subscnse. 
Cheltuielile aferente Ofertei şi care vor fi suportate în lrkie de către �ietate, din alte fonduri decât cele atrase
în Ofertă, sunt: comisionul Intermediarului Ofertei, în .s.Qnformitate cu'contractul între părţi; cota percepută de
ASF calculată ca procent de 0,1% din valoarea sumelor �ll.u&scrise în mod valid în ofertă; taxa ASF de
eliberare a certificatului de valori mobiliare pentru înregistrarea acţiunilor nou-emise (cf. Anexa 3 - 2.17 /
Regulamentul ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii) - 500 lei; taxe Registrul Comerţului de înregistrare
a majorării de capital social estimate la 1.000 lei; taxe înregistrare instrumente la Depozitarul Central, estimate la
1.000 lei; alte cheltuieli incidente operaţiunii - estimate la 1.000 lei.
Emitentul şi Intermediarul nu percep comisioane şi taxe suplimentare subscriitorilor in Ofertă. În sarcina
subscriitorilor vor fi taxele şi comisioanele percepute, in mod curent, de instituţiile pieţei de capital.
4.2 O scurtă descriere a motivelor care au stat la baza ofertei, precum şi, după caz: (a) utilizarea şi cuantumul
net estimai al veniturilor; (b) dacă oferta face obiectul unui acord de subscriere fermă, se precizează dacă există
vreo parte neacoperită; (c) o descriere a oricărui conflict de interese semnificativ legat de ofertă sau de
admiterea la tranzacţionare care este descris în prospect.
Scopul majorării capitalului social îl reprezintă achitarea datoriilor faţă de creditorii Societăţii, dar şi consolidarea
autonomiei financiare a acesteia.
Valoarea totală a fondurilor care pot fi obţinu te din Ofertă este de 350.000,08 lei, în cazul în care toate acţiunile
oferite suni subscrise.
Oferta nu face obiectul unui acord privind un angajament ferm de subscriere.
Nu există niciun conflict de interese care ar putea influenţa semnificativ emisiunea/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 unui sistem multilateral de tranzacţionare
Nu se aplică. Ofertantul este acelaşi cu Emitentul valorilor mobiliare.
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PARTEA I. INFORMA TII PRIVIND EMITENTIJL 

(Confonn Anexei nr. 24 din Regulamentul delegat UE nr. 980/2019) 

SECTIUNEA 1: PERSOANE RESPONSABILE, INFORMA TII PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE ' ' ' 

EXPERŢILOR ŞI APROBAREA AUTORITĂŢII COMPETENTE 

1. 1 Persoane
responsabile

1.2 Declaraţii 
ale persoanelor 
responsabile 

Emitentul: Electroconstrucţia Elco Alba Iulia S.A., societale cu sediul în Alba Iulia, str. Ion Arion, nr. 
62, judeţul Alba, cod poştal 510124, telefon 0258 811 607, adresa de email: achizitii.elcoalba@gmail.com. 
cod unic de identificare fiscală 3276087, număr de ordine în Registrul Comerţului Jl/39/1993. 

Intermediarul: SSIF Goldring S.A., cu sediul în Târgu Mureş, Str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. 
Mureş, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului 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: 
372/29.05.2006, înscrisă în Registrul CNVM/ASF cu nr. PJR0lSSIF/260045, telefon/fax 0265 269 195 / 0365 
455 254, adresa de e-mail goldrin&@goldring.ro. website www.goldring.ro. 

Penoanele responsabile pentru informaţiile cuprinse in prezentul Prospect: 

din partea Emitentului: dl. Alin Şandor- · r�eneral. 
din artea Intermediarului: dl. Cristi ău - Director General Ad'uncl. 

� ·�1 

Reprezentantul Emitentului declar Îă, .după cunoştinţa sa şi ca urmare a verificărilor rezonabile, 
'" 

prezentul Prospect oferă informaţii c '�or;tl}e cu realitatea şi nu prezintă omisiuni de natură să afecteze 
semnificativ conţinutul acestuia. ?A 

Reprezentantul Intermediarului declară 'pă cunoştinţa sa şi ca urmare a verificărilor rezonabile, 
prezentul Prospect oferă informaţii conforme cu realitatea şi nu prezintă omisiuni de natură să afecteze 
semnificativ conţinutul acestuia. 

1.3 Declaraţii/ Nu este cazul, cu excepţia rapoartelor de audit prezentate. 
rapoarte ale 
experţilor 

1.4 Informaţii Nu este cazul. 
din surse terţe 

1.5 Declaraţie 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. lOof t .2:ţ..o:ţ 2.022-

Autoritatea de Supraveghere Financiară aprobă acest Prospect doar din punctul de vedere al 
îndeplinirii standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil şi coerent impuse prin Regulamentul 
(UE) 1129/2017 şi Regulamentele delegate (UE) 979/2019 şi 980/2019. Această aprobare nu ar trebui să 
fie considerată drept o aprobare a emitentului care face obiectul acestui Prospect. Prospectul a fost 
elaborat în conformitate cu articolul nr. 15 din Regulamentul (UE) nr. 1129/2017 ca Prospect UE pentru 
creştere, societatea îndeplinind condiţiile pentru a fi clasificat ca tMM. 
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SECŢIUNEA 2: STRATEGIE, PERFORMANŢĂ ŞI MEDIU DE AFACERI 

2.1 Informaţii 
privind 
identitatea 
Emitentului 

2.1.1 
Modificări 
semnificative 
ale structurii 

Denumirea emitentului: Electroconstrucţia Elco Alba Iulia S.A., 

Sediul social: Alba Iulia, str. Ion Arion, nr. 62, judeţul Alba, cod poştal 510124 

Cod unic de identificare fiscală: 3276087 

Numărul de Înregistrare la Registrul Comerţului: Jl/39/1993 

Identificatorul entităţii juridice (LEI): 254900QML0QL08TFKL5t 

Data de constituire: 17.02.1993 

Durata de funcţionare: nedeterminată 

Forma juridică a Emitentului: persoană juridică română, organizată sub forma juridică de Societate 
pe acţiuni 

· Legislaţia în temeiul căreia îţi desfăşoară activitatea: : Emitentul funcţionează în conformitate cu
legile române aplicabile şi cu actul constitutiv

E-mail: ac:hiz.itji,ekoalba@gmaiLcorn

Telefon contact relaţia cu investitorii: O

lnfonna/ii privind modificiirile semnificat. �le structurii de imprnmut şi de jinan/are a emitentului înregistrate
de la sfiirşitul ultimei perioade jinancinre :ni �re au fost fo,ini:znte informaţii în documentul de înregistrare.
La data de 17.01.2022 a fost acoperită i gral linia de �t:lit în valoare de 350.000 lei contractată la data 
de 03.12.2014 de la Raiffeisen Bank, cu • h!�ea-sr�anţei şi a ipotecii de către unul dintre aclionarii 

de împrumut şi societăţii. 
de finanţare 

2.1.2 Modalităţi 
de finanţare 

În vederea reorganizării companiei este necesară implementarea unor strategii de dezvoltare realizate 
print-o serie de iniţiative şi proiecte de creştere care vor contribui atât la modernizarea cât şi 
dezvoltarea companiei pe termen lung. Aceste demersuri vor fi susţinute prin surse proprii de 
finanţare şi prin utilizarea sumelor atrase prin intermediul majorării de capital, obiect al prezentului 
Prospect, conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor de la 28.04.2022. 

Emitentul deţine pre aprobată o facilitate de cont la BCR, in valoare de 100.000 lei, fără garanţii 
mobiliare sau imobiliare, neutilizată, contractată ca soluţie de back-up pentru instrumentele de plată 
emise către furnizori. 

2.2 Prezentare generală a activităţilor 

2.2.1 Strategia şi 
obiectivele 

O descriere a stmtegiei de afaceri şi a obiectivelor strategice ale emilenh1lui (atât financiare, cât şi ne.financiare,
dacii există). Acenstă descriere ţine seama de viitoarele provocări şi perspective ale emitentufoi.
S.C. Electroconstruclia Elco Alba Iulia S.A. este una dintre companiile înfiinţate prin hotărâre de
Guvern din dorinţa externalizării activităţii de construcţii montaj din S.C. Electrica S.A. Capacitatea
organizaliei de a se adapta rapid la cerinţele în continuă schimbare ale clienţilor şi, în general, ale
pieţei serviciilor din domeniul construcţiilor electrice, a dat posibilitatea contractării de lucrări care
au propus un grad sporit de dificultate şi care a presupus utilizarea de materiale şi tehnologii noi.
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2.2.2 Activitătile 

principale 

Strategia Emitentului este implementarea unui plan de reorganizare prin intermediul unor proiecte 
de creştere şi dezvoltare. 

Obiectivul Electroconstrucţia Elco Alba Iulia S.A. urmăreşte menţinerea activităţii pe segmentul de 
piaţă pe care activează, dar şi obţinerea unor noi segmente de piaţă profitabile prin crearea unor 
posibilităţi de diversificare a serviciilor oferite. Societatea doreşte să introducă în oferta de servicii 
produse noi pe piaţă, cu potenţial atât în prezent cât şi în viitor, pentru care oferta locală nu există, 
iar la nivel naţional este restrânsă. Această nouă abordare va integra un model de management al 
resurselor într-un mod cât mai eficient cu influenţă asupra profitabilităţii viitoare a companiei. 

Pentru atingerea obiectivului dorit, Emitentul are în vedere modernizarea din toate punctele de 
vedere prin intermediul următoarele strategii: 

retehnologizare; 
upgrade IT care prevede optimizarea şi controlul mai riguros al activităţii, a costurilor, 
veniturilor şi al lanţului de gestiune, aprovizionare, consumuri şi servicii; 
rebranding în vederea creşterii competitivităţii şi profitabilităţii pe piaţa ţintă; 
dezvoltarea şi promovarea imaginii, inclusiv în mediul digital şi pe reţelele de socializare 
care să ajute clienţii să cunoască şi să înţeleagă oferta companiei; 
extinderea segmentului de servicii şi pe partea de energie regenerabilă (fotovoltaice) care 
oferă soluţii reale în ceea ce prive -���a ecosistemelor. 

Q 
-� 

Strategia Societăţii se bazează pe el 
privind energia regenerabilă, precu 
activitate. 

te.fle, nou,tate, pe tendinţele şi oportunităţile din piaţă 
Îi pe experienţa şi vechimea companiei în acest sector de 
o A.
'; . A- ' 

Viziunea pe termen mediu şi lung a co ucerii vizei!ză 'atât un mediu mai curat, energie la preţuri 
mai scăzute, clienţi mulţumiţi cât şi o po tKWJe -top în segmentul energiei regenerabile. Astfel, 
Societatea se concentrează asupra satisfacerii clienţilor, pe fumizarea unor servicii care să 
îndeplinească cerinţele unui raport avantajos de calitate-performanţă6Cost, dar nu în ultimul rând pe 
asumarea unei responsabilităţi sociale. 

I Metoda fundamentală prin care Societatea abordează atingerea acestor obiective presupune 
suplimentarea si diversificarea ofertei axate pe segmentul de energie regenerabilă (fotovoltaice) atât 
pe segmentul privat de consumatori si prosumatori cât şi pe segmentul investitorilor persoane 
juridice interesate. 

În vederea promovării şi aducerii companiei cât mai aproape de consumatori şi investitori se 
urmăreşte de asemenea o direcţie de dezvoltare agresivă în mediul on-line (site WEB, pagina 
Facebook, cont Instagram şi Linkedln). Aceasta presupune promovarea în mediul digital a activităţii 
şi serviciilor oferite, precum şi promovarea targhetată pe reţelele de socializare. 

Managementul Societăţii este conştient de importanţa pe care reputaţia organizaţională o are şi 
abordează în acest sens demersuri importante în vederea construirii unei relaţii consolidate şi 
transparente cu consumatorii şi investitorii. 

Activitatea principală: cod CAEN 4399 „Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a." 

Potrivit Actului constitutiv al Societăţii, activitatea de bază desfăşurată de către Electroconstrucţia 
Elco Alba Iulia S.A. se referă la: 
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executarea lucrărilor privind alimentarea cu energie electrică a noilor obiective economice 
şi social culturale, prin reţele electrice de transport şi distribuţie, posturi de transformare, 
instalaţii electrice interioare şi branşamente până la tensiunea de 20KV inclusiv; 
proiectarea şi execuţia de firme luminoase, panouri semnalizatoare, paratrăsnete, iluminat 
public şi industrial; 
executarea de lucrări de construcţii montaj pentru realizarea de obiective energetice atât în 
ţară cât şi în afara ţării şi cooperarea pentru realizarea unor astfel de lucrări. 

Societatea deţine atestat al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru: 

proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare pentru construcţii civile şi 
industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiuni nominale de 0,4 kV; 
proiectarea de linii electrice aeriene şi subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV -20 kV şi 
posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20kV; 
executarea de linii electrice aeriene sau subterane cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 20 kV şi 
posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV. 

Printre activităţile secundare de producţie intreprinse de Societate se numără: 

efectuarea de reparaţii, închirieri de utilaje, mijloace de transport, închirieri de spaţii şi 
terenuri, capacităţi de depozitare şi s aţjj_gentru activităţi productive şi comerciale; 

.. . . t . �\)?RAV.c, comerţ cu matem prtme şt ma e e. , "'. 

Modelul actual de business desfăşura i căb-e Electroconstrucţia Elco Alba Iulia S.A. este unul 
,_ 

clasic, desfăşurat prin participarea la oate'licitaţiile publice, care au loc pe sistemul electronic de 
achiziţii (SICAP) şi prin intermediul �nfulor de ofertă venite din partea clienţilor ocazionali 

;&. 
(persoane fizice sau juridice) care cont tează Soci1::tatea în mod direct în urma recomandărilor 
primite de la beneficiarii serviciilor oferi .' ' ;•Societatea este permanent în căutare de noi 
oportunităţi, însă rămâne constantă în faţa nevoilor consumatorilor. 

În urma contractării lucrărilor, acestea sunt executate în conformitate cu standardele de calitate şi 
normele de siguranţă. 

Printre materiile prime şi materialele de care Societatea are nevoie în vederea desfăşurării normale 
a activităţii amintim: 

conductori; 
cabluri electrice; 
stâlpi electrici; 
corpuri de iluminat; 
blocuri de măsură şi protecţie; 
posturi de transformare; 
accesorii metalice pentru linii electrice aeriene 0,4-20 Kv. 

Aprovizionarea se realizează de la furnizori consacraţi, dar şi de la furnizori noi. Alegerea acestora 
se desfăşoară pe baza unei analize a preţurilor din piaţă, prin optimizarea volumelor comandate în 
funcţie de necesarul pentru lucrările contractate, de grilele de discounturi şi termene de plată. 
Societatea urmăreşte cu atenţie necesarul de resurse în funcţie de numărul contractelor încheiate 
pentru a evita pe cât posibil stocarea excesivă de materiale. 

Modelul de business abordat până la data Prospectului va fi modernizat prin adăugarea de servicii 
de promovare în mediul on-line, precum şi prin intermediul prospectării pieţei locale şi contactarea 
potenţialilor clienţi. 
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Punctul 2.2.3 

Pieţele 
principale 

Liniile de business în anul 2021: 

- Reabilitarea şi/sau modernizarea posturilor de transformare la consumatori persoane juridice,
- Extinderi de reţele,
- Lucrări de instalaţii interioare,
- Lucrări de realizare, verificare şi sau extinderi ale prizelor de pământ,
- Construcţii sisteme de protecţie de tip paratrăsnet.

Serviciile oferite de Electroconstrucţia Elco Alba Iulia S.A se adresează tuturor persoanelor fizice şi 
juridice care doresc să investească în lucrări specifice reţelelor electrice. Astfel, linia de business 
dominantă în anul 2021 a fost cea a alimentarii cu energie electrica a ansamblurilor de locuinţe 
colective şi individuale. Aceasta a reprezentat 69% din totalul lucrărilor executate de Societate. 

Ponderea serviciilor în totalul cifrei de afaceri 

6% 

Alte lucrări de instalaţii el ll!f.:;, 
'->,1',,, 

ornamentări, iluminat, b 1So/o 
executate către te e ersoane fizice c� '-' 

Comerţ şi activităţi secundare 2%, 

5% 2% 

80% 28% 

14% 69% 

1% 1% 

Pentru exerciţiul financiar al anului cu 
funcţiune a următoarelor lucrări: 

�?P.
:_ 

Sc:>9etatea are în vedere finalizarea/punerea în
.... --

Alimentare cu energie electrica ansamblu locuinţe Natura Import Export, etapa 3; 
Alimentare cu energie Ferma Albatros Gold SRL, 
Reabilitare Post trafo Apa CTIA, 
Construirea unui Parc Fotovoltaic de 1 MW în Aiud pentru o persoana Juridică. 

De asemenea se urmăreşte contractarea unor lucrări de sisteme şi parcuri fotovoltaice, de alimentare 
cu energie electrică şi extinderi de reţele cu diverşi beneficiari. 

Electroconstrucţia Elco Alba Iulia S.A. activează pe piaţa serviciilor din domeniul lucrărilor de 
construcţii electrice. Societatea are cea mai mare vechime, în judeţul Alba, în domeniul lucrărilor de 
reţele şi instalaţii electrice, cu un portofoliu semnificativ de lucrări de specialitate. În anul 2021 din 
lucrările de modernizare şi reabilitare a liniilor electrice de medie şi de joasă tensiune, lucrările de 
iluminat public şi ornamental au fost executate în procent de 100% în judeţul Alba. 

Piaţa căreia Societatea i se adresează este piaţa locală şi zonală (judeţul Alba), cu intenţii de extindere 
pe judeţul Mureş şi ulterior şi în celelalte judeţe limitrofe judeţului Alba. 

Până în prezent, Societatea a participat de regulă doar la licitaţii şi oferte aferente lucrărilor de pe 
raza judeţului Alba. Astfel, din cauza faptului că Societatea şi-a desfăşurat intens activitatea doar la 
nivel local, nu putem determina o cotă de piaţă. 

Principalii concurenţi ai Societăţii pe piaţa de desfacere a serviciilor sunt: 

ALBACO EXIM SRL ALBA IULIA 
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GIDO TEST SRL ALBA lULIA 
ECOVOLTSRL ALBA IULIA 
ENERGO IMPEX SRL AlUD 
ELECTRA EXIM SRL AIUD 

În ceea ce priveşte ponderea de piaţă a fiecărui competitor, Emitentul declară că, la data întocmirii 
prezentului Prospect, nu dispune de astfel de informaţii. 

2.3 Structura organizatorică 

2.3.1 
Organigrama 
Grupului 

Nu este cazul. 

2.3.2 Dependenta Nu este cazul, Emitentul nu face parte dintr-un grup. 
de alte entităţi 

2.4 Investiţiile 

2.4.1 Investiţii 
semnificative 
până la data 
Prospectului 

2.4.2 Investiţii 
semnificative în 
derulare 

2.5 Examinarea 
rezultatelor 
activităţii şi a 
situaţiei 
financiare 

2.5.1 

O descriere a investiţiilor semnificative ale emitentului (inclusiv cuantumul), de la sfârşitul perioadei vizate
de infonnaţiile financiare istorice incluse în prospect d,njl la data doc11me11t11lui de înregistrare. 

c;,\li'RAVe�. 
De al data ultimelor situaţii 1clicate, la 31.12.2021, nu s-au înregistrat investiţii 
semnificative. 

O descriere a investiţiilor importante ale tufui ajlnte în derulare sau pentr11 care au fost deja asumate 
angajamente fenne, inclusiv metoda de fina e a acestora (internă sau externă), dacă prezintă importanţă 

1 pentru activitatea emitentului. • �•• _: ·
I Emitentul nu are în derulare investiţii semnificative la data întocmirii Prospectului şi nu şi-a asumat 

angajamente ferme pentru investiţii semnificative. 

1 Trebuie fumimtă de ciitrc emitenţii de titluri de capital cu o capital iz.are bursieră mai mare de 200.000.000 EUR 

numai atunci dind raporh1l administmtorilor prezentat şi pregătit î11 co11.fonnitate c,1 articolele 19 şi 29 din
Directiva 2013/34/UE n11 este inclus în prospectul UE penim creştere). 
Nu este cazul, având în vedere capitalizarea bursieră a la data întocmirii. 

Nu este cazul. 

2.6 Informatu privind tendinţele 

2.6.1 Informalii 
privind 
tendinţele 
recente 
semnificative 

O descriere n celor mai semnificative tendinţe recente care au afectat prod11cţia, vânzările, stocurile, costurile
şi preţurile de vânzare de la sfârşitul ultimului exerciţiu financiar şi pnnă la dnta documentului de înregistrare. 
De la data de 31.12.2021 până în prezent, preţurile pentru materialele şi consumabilele utilizate în 
instalaţiile şi lucrările pe care Societatea le-a realizat pentru clienţi au înregistrat creşteri majore, în 
medie de peste 30%. 
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2.7 Previziuni sau estimări privind profitul 

2.7.1 Previziuni 

I 

! 

I 

! 

În caz11l î11 care 1111 emite11t a p11blicat o previziune sau o estimare privind profitul (care este încif în vigoare şi 
valabilă), respectiva previziune sau estimare este inclusă în documentul de înregistrare. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022, a fost aprobat prin hotărârea Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor din data de 28 aprilie 2022. 

Denumire Indicator Realizai! 2021 Brevizionat-.2022 
Oei) Oei) 

I. VENITURI TOT ALE 2.357.047 2.551.100 
Din care: 

1. Venituri din exploatare, 2.355.948 2.550.000 
Din care: 

a) Venituri din activitatea de bază 2.226.056 2.550.000 
b) Venituri din alte activităţi 129.892 o 

2. Venituri financiare 1.099 1.100 
3. Venituri excepţionale o o 

II. CHELTUIELI TOT ALE ��-928 2.497.000 
Din care: .1;s,"<-

-
�----�:·

1. Cheltuieli pt. exploatare - Total v \ 3.058,041 2.497.000 
Din care: :, A • 

a) Cheltuieli materiale � 
.. 

1.765.965 1.120.000 
b) Cheltuieli cu personalul "-. '%-.,. . 70.2,384 740.000 

Din care: 
.. --

salarii 658.773 690.000 
cheltuieli cu asigurări şi protecţie 

43.611 SO.OOO socială 
c) Cheltuieli cu amortizarea 11.335 11.300 
d) Alte cheltuieli 625.700 
e) Cheltuieli cu provizioane -94.123 o 

2. Cheltuieli financiare 6.887 3.500 
III. REZULTAT BRUT -707.881 50.600 
IV. FOND DE REZERVĂ o o 

V. AL TE CHELTUIELI
o 

DEDUCTIBILE
o 

VI. ACOPERIRE PIERDERI o 50.600
VII. IMPOZIT PE PROFIT o o 

VIII. PROFIT DE REPARTIZAT o o 

Din care: 
1. Fondul de participare a

o o 
salariaţilor
2. Surse proprii de finanţare o o 

3. Dividende cuvenite acţionarilor o o 
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2.7.2 Noi 
previziuni 
privind profitul 

2.7.3 Declaratie 
privind 
prognozele 

I IX. NUMĂER MEDIU PERSONAL I

Proiecţiile financiare estimate de către Emitent pentru exerciţiul financiar al anului 2022 sunt în 
strânsă corelaţie cu contractele încheiate cu principalii clienţi ai societăţii şi evoluţiile şi tendinţele 
identificate în sectorul din care aceasta face parte. 

Nu este cazul. 

Nu este cazul. 

SECŢIUNEA 3: FACTORII DE RISC 

3.1 Riscuri de 
natură 
operaţională 

Investiţia în acţiunile ELECTROCONSTRUqIA ELCO ALBA IULIA 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 mai jos ar:::naiea;�yea un impact negativ mai mult sau mai puţin 
important asupra activităţii sau rezult � Emitentului, respectiv asupra preţului de tranzacţionare 
şi lichidităţii acţiunilor sale, care ar p . _i.. d._eţ�nriina pierderea parţială sau totală a investiţiei de către 
potenţialii investitori. ă A '; . Prezenta secţiune descrie cele mai s • nificative riscuri specifice activităţii Emitentului, pe care 
acesta le consideră a fi cele mai rele • "pentru investitori, în vederea luării unei decizii de 
investiţie. Enumerarea factorilor de risc m 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, sa poată avea consecinţe asupra investiţiei în 
acţiuni. 

Investitorii trebuie să întreprindă diligentele necesare în vederea unei evaluări proprii asupra 
oportunităţii investiţiei, în rilport cu nevoile, aşteptările, disponibilităţile băneşti şi obiectivele 
investiţionale proprii. 

3.1.1 Riscuri legate de atragerea şi pilstrarea angajaţilor calificaţi.

Imposibilitatea atragerii unui număr suficient de mare de personal calificat corespunzător pentru 
domeniul de activitate în care activează compania, neadaptarea sau scăderea pielei de personal, dar 
şi creşterea semnificativă a costurilor cu personalul reprezintă riscuri care ar putea afecta buna 
desfăşurare a activităţii Emitentului. Concuren1a în ceea ce priveşte atragerea de personal calificat 
este ridicată. 

3.1.2 Riscuri legate de strategia de dezvoltare 

Dezvoltarea, sub orice formă, implică riscuri legate atât de eficienţa proiectelor cât şi de obţinerea 
surselor de finan are. Reducerea ro amelor de investi 'i financiare din fonduri euro ne i fonduri 
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3.2 Riscul de 
piaţă 

3.3 Riscuri 
sistemice 

privale reprezintă pentru Emitent un risc în măsura în care acestea pot afecta planurile de viitor şi 
' rentabilitatea companiei. 

3.1.3 Riscul de confonnitate. Riscul de conformitate reprezintă riscul actual sau viitor de afectare a 
1 rezultatelor şi a capitalului, care poate conduce la aplicarea unor sancţiuni Emitentului, obligarea 

acestuia la plata unor prejudicii sau daune constatate şi/sau rezilierea de contracte sau care pot afecta 
reputaţia Emitentului, ca urmare a încălcărilor sau neconformării cu cadrul legal şi de reglementare, 
cu acordurile, practicile recomandate sau standardele etice. 

Riscul de conformitate poate apărea ca urmare a unei conduite necorespunzătoare existente la nivel 
de organizaţie, în oferirea de servicii. 

3.2.1 Riscul de credit este riscul ca Societatea să suporte o pierdere financiară ca urmare a 
neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către un client, iar acest risc rezultă în principal din 
creanţele comerciale ale Societăţii. Expunerea Societăţii la riscul de credit este influenţată în principal 
de caracteristicile individuale ale fiecărui client. 

3.2.2 Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este riscul Societăţii de a întâmpina dificultăţi în îndeplinirea obligaţiilor 
asociate datoriilor financiare care sunt decontate în numerar sau prin transferul altui activ financiar. 
Abordarea Societăţii în administrarea lichidităţii constă în asigurarea, pe cât de mult posibil, că va 
dispune mereu de lichidităţi suficiente pe �aţ,ţuta obligaţiile scadente, atât în condiţii normale 
cât şi în condiţii de stres, fără a supo 1.;; <;> i1;rderi inaq:eptabile sau de a pune în pericol reputaţia 
Societăţii. Acest lucru este realizai p 'f!t al.erita monitoir;zare a previziunilor privind necesarul de 

1 lichidităţi. � A 
'; . 

3.2.3 Riscul de piaţll este riscul ca vari 1.a preţurilor pieţei, cum ar fi cursul de schimb valutar, rata 
dobânzii şi preţul instrumentelor de cap · ,pi:oprii, să afecteze veniturile Societăţii sau valoarea 
instrumentelor financiare deţinute. Obiectivul gestionării riscului de piaţă este acela de a gestiona şi 
controla expunerile la riscul de piaţă în cadrul unor parametrii acceptabili şi în acelaşi timp de a 
optimiza rentabilitatea investiţiei. 

3.3.1 Riscul de insolveuţll. Investiţia în acţiuni implică, în mod inerent, expunerea la riscul de 
insolvenţă al societăţii emitente, care se referă la intrarea în incapacitate de plată a datoriilor scadente 
şi, respectiv, incapacitatea emitentului de a-şi continua activitatea, cu impact direct asupra valorii 
deţinerilor acţionarilor societăţii în capitalul social al acesteia. În ceea ce priveşte Societatea 
Electroconstrucţia Elco Alba Iulia S.A. nu există indicii cu privire la neîmplinirea termenelor de 
prescripţie. 

3.3.2 Riscul de ţarii

Riscul de ţară surprinde susceptibiliatea ca la nivelul statului de rezidenţă al Emitentului să survină 
dificultăţi 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. În contextul actual intern caracterizat de 
instabilitate politica şi economică, de evoluţii economice şi sociale divergente, precum şi în contextul 
internaţional marcat de dinamica neuniformă şi imprevizibilă a factorilor şi proceselor pe scena 

, geopolitică regională şi globală, de interdependenţe multiple şi strâns corelate la scară globală pe 
plan economic şi financiar, evaluarea riscului de ţară reprezintă o provocare pentru specialişti şi 
investitori. Conform raportului MARSH aferent anului 2020 

h oliti ·2 �html), România este
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4.1 Organele de 
administrare şi 
conducerea 
superioară 

4.1.1 

Punctul 4.1.2 

încadrată în categoria de risc mediu din punct de vedere al riscului de ţară, cumulând 65,8 puncte 
din 100 puncte coresponzător nivelului minim de risc, cu 0,92% peste nivelul raportat în anul 2019, 
relevând o stabilizare a riscului la nivel naţional. Din perspectivă politică, pe termen lung România 
are un risc evaluat la 70,6 puncte, fiind încadrată în aceeaşi categorie de risc cu ţări precum Italia, 
Spania, Belgia, Bulgaria, Croaţia. Potrivit clasificării Fitch, la 1 Martie 2020, 

(https:/Jwww.filchratings.com/entity/romania-80442232). România are asociat un rating de BBB-,
păstrându-şi ratingul investiţional, nivelul costurilor de împrumut şi al atractivităţii pentru fluxurile 
investiţionale de capital. 

3.3.3 Riscul politic 

Emitentul se află sub incidenţa cadrului legislativ din Romania şi depune toate eforturile pentru a 
respecta cadrul de reglementare aplicabil. Acest risc constă în posibilitatea ca guvernul ţării să îşi 
schimbe brusc şi neaşteptat politicile. Modificările multiple aduse la nivelul legislativ şi normativ pe 
plan contabil, fiscal şi al resursei umane etc. pot afecta activitatea Emitentului. 

3.3.4 Riscul de inflaţie afecteaz.ă costul de oportunitate. 

Rata inflaţiei poate fluctua şi, în consecinţă, operaţiunile, condiţiile financiare şi rezultatele 
Emitentului pot fi afectate. De asemenea, investitorii trebuie să ţină seama de impactul acestor riscuri 
asupra rezultatelor reale ale emitentului şi asupra profitului real al investiţiei. 

Prin prevederile Actului Constitutiv ş" �tă�eâ· Adunăr�i Generale a Acţionarilor din data de 31 
martie 2022, structura de administrar ' - sjc.ietăţii a fost modificată prin înlocuirea Consiliului de 
Administraţie cu Administratorul U � 111 persoana domnului Alin Şandor, care va exercita 
atribuţiile de conducere ale Societăţii cu ����t până la 31 martie 2026. 

Numele, adresa de ln locul de muncă şi funcţia În cadnil sodetifţii emitente ale următoarelor persoane şi 
principalele activităfi desjăş11rate de acestea în afara societăţii emitente, dacă activităţile în cauză simt 
semnificative pentru societatea emitentă: (a) membrii organelor de administrare, conducere şi/sau 

supraveghere; (b) asodaţii cvmnnditaţi, în aizul unei societăţi în comandită pe acţiuni; (c) orice membn, al 
conducerii superioare ni cărui nume poale fi menţionat pentn, a dovedi că societalen emilentă dispune de 

· pregătirea şi experienţă necesară pentru conducerea activităţilor sale 

Alin Şandor - Administrator Unic şi Director General 

Domnul Şandor Alin este de profesie manager şi are o experienţă de 14 ani în ceea ce priveşte 
managementul afacerilor. Acesta nu desfăşoară activităţi relevante în cadrul altor societăţi care ar 
putea interfera cu activitatea Societăţii emitente. 

Adresa de la locul de muncă: Alba Iulia, str. Ion Arian, nr. 62, jud. Alba. 

Detalii privind orice condamnare penin, frmrdii pronunţată În c11rs11I ultimilor dnci ani cel puţin şi detalii 

privind orice incriminare şilsa11 sancţiune publică oftdală adusă/imp11să person11ei de la punctul 4.1. de ditre 
a11lorităţile statrrtnre sau de reglementare (inclusiv de către organismele profesio11nle). 

Nu au existat cazuri de condamnare pentru fraudă, incriminare şi/sau sancţiuni publice oficiale aduse 
de către autorităţile statutare sau de reglementare în dreptul persoanelor menţionate în prezenta 
sectiune. Persoanele revăzute la unctul 4.1. nu au fost îm iedicate de o instan�ă să actioneze ca 
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4.2 Remuneraţie 
şi beneficii 

4.3 Participaţiile 
şi opţiunile pe 
acţiuni 

membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau să intervină 
în gestionarea sau desfăşurarea afacerilor unui emitent. 

4.2.1 Cuantumul remuneraţiei plătite şi a beneficiilor acordate pentru ultimul exerciţiu financiar 
complet, pentru persoanele menţionate la punctul 4.1 

În cursul ultimului exerciţiu financiar încheiat, aferent anului 2021, cuantumul remuneraţiei plătite 

, de către Emitent membrilor Consiliului de Administraţie, în sumă totală de 41.472 lei, se prezintă
I astfel: 

13.824 lei remuneraţie brută pentru membru CA care îndeplineşte şi funcţia de Preşedinte a 
CA; 
13.824 lei remuneraţie brută pentru membrul CA; 
13.824 lei remuneraţie brută pentru membrul CA. 

Remuneraţie brută pentru Directorul General a fost de 188.354 lei 

În anul 2021, Emitentul nu a plătit, către persoanele din conducerea sa, remuneraţii în baza unui plan 
de prime sau de participare la profit, prin intermediul plăţilor pe bază pe acţiuni sau al altor prestaţii 
în natură. 

4.2.2 Cuantumul total al sumelor alocate sau acumulate de emitent sau de filialele sale pentru 
plata pensiilor sau a altor beneficii. ,,,sUP�, 

�.. ...,) 

Emitentul nu a alocat sume pentru pia e P.ensii şi al� beneficii persoanelor menţionate la punctul 
4 1  :! '\ ·

. . 
2 � 

I"" 
� 

Cele mai recente informaţii posibile pri ·id p�rticipaţiile deţinute în atpitalurile proprii ale emitentului şi 
eve11t11alele opţiuni pe acţiunile emitentulr � 'Mf}[.e fe�are dintre persoanele menţionate la p1mct11l 4.1.1. 
La momentul redactării prezentului Prospect, o-mnul Şandor Alin deţine 0,00757903% din capitalul 
social al Electroconstrucţia Elco Alba Iulia S.A. Acesta nu deţine opţiuni asupra acţiunilor 
Emitentului. 

SECŢIUNEA 5: INFORMAŢII FINANCIARE şi INDICA TORil�CHEIE DE 
PERFORMANŢĂ 

5.1. Informaţii financiare istorice 

5.1.1 Informaţii Informaţiile financiare induse în prezentul Prospect sunt preluate din situaţiile financiare ale 
istorice auditate Emitentului la 31.12.2020 şi 31.12.2021, situaţii întocmite în conformitate cu Standardele Naţionale 
pentru ultimele de Contabilitate. 
două exerciţii 
financiare Situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului încheiat la 31.12.2020 precum şi 31.12.2021 au fost 

auditate. Pentru ambele exerciţii financiare, opinia auditorului este fără rezerve. 

Poziţia financiară 

Indicatarii oozil-i� financiare Oei> 2020 2Dll 

ACTIVE IMOBlLIZATE 448.426 437.091 

Imobilizări corporale 448.126 436.791 

Imobilizări financiare 300 300 

ACTIVE CIRCULANTE 1.612.449 817.882 
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: Stocuri 876.929 344.349 

Creante 659.598 472,835 

Casa şi conturi la bănci 75.922 698 

GHEL TIJIELU ÎN AVANS 115.232 126.097 

TOTAUAmtW. 2.116.107 1l..,_•=-=� 

Datorii oe termen scurt 866.775 844.392 

Provizioane 261.006 94.252 

Caoitaluri oronrii din care: 1.048.326 442.426 

Caoital subscris vărsat 224.303 224.303 

Rezerve din reevaluare 433.477 433.477 

I Rezerve 382.021 390.545 

Profitul sau oierderea raoortată - 101.982

Profitul sau oierderea exercitiului financiar 8.525 -707.881

I a.ITAUJJUPROPIIIII ]!)ATOIW 2.176.101 LWIOVO 

Performan1a financiară 

Inclicatori verformanlft financiare ffei) 2020 2021 

Cifra de afaceri netă 2.015.346 2.226.056 

Producţia vândută 1.995.357 2.212.336 

Venituri din vânzarea mărfurilor 19.989 13.720 

Venituri din subventii de exploatare �"'-
- 35.764

Alte venituri din exoloatare /....<>
"'

" 
. ., 
.,. 971 94.128

VENITURI DIN EXPLOATARE ,� ·� -
2.016.317 02.355.948 r. .-

. � 

Cheltuieli cu materiile prime şi mate� @elj 
consumabile ,"; ' 

637.554 1.765.965 

Alte cheltuieli materiale ,.
; 

16.147 12.686 

Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) �:., · 5.011 5.946 

Cheltuieli orivind mărfurile 22.139 14.958 

Reduceri comerciale orimite - 30

Cheltuieli cu personalul 624.599 702.384 

Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi 
12.944 11.335 

necorporale 
Aiustări de valoare privind activele circulante - 50.178

Alte cheltuieli de exoloatare 711.947 588.742

Cheltuieli privind prestatiile externe 679.715 568.898

Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 11.311 17.690 

Alte cheltuieli 20.921 2.154 

Ajustări privind orovizioanele -29.782 -94.123

Cheltuieli de exnloatare 2.000.559 3.058.041 

Profitul sau oierderea din exploatare 15.758 -702.093

Venituri din dobânzi 2.294 1.052

Alte venituri financiare 6.998 47 

Venituri financiare 9.292 1.099 

Cheltuieli orivind dobânzile 10.916 9.539 

Alte cheltuieli financiare - -2.652

Cheltuieli financiare 10.916 6.887

Profitul sau oierderea financiar(ă) -1.624 -5.788
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S.1.2 Modificarea
datei de referinţă
contabilă

S.1.3 Standarde
de contabilitate
Principii, politici
şi metode
contabile

Venituri totale 2.025.609 2.357.047 
Cheltuieli totale 2,01L47S 3.064.928 
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) 14.134 -707.881

Indicatori Interval 2020 2021 O tim 
>2 1,993 1,118 

Lichiditate >l 0,982 0710 
Lichiditate ra atorii curente >0,5 0,088 0,001 
Solvabilitate >l 2,5111 1,636 
Solvabilitate patrimonial!(Cap. Proprii/Cap. >30% 54,74% 28,73% Pro rii+TD 
Ind. Gradului de îndatora ID'Jlt./Ca <SO�o 

Rata de îndatorare T/fA „100 <80% 39,83% 61,14% 

Dadf emitentul şi-a modificat data de referinţă contabilă în intmmlul pentru care ii sunt solicitate infominţiile 
fina,iciare istorice, infonnaţiile istorice auditate vor acoperi al puţin 24 de luni sau întreaga perioadă in care 
emite11t11I a fost activ, respectiv perioada cea mai 

:,;, � 'rl/�tre cele menţionate.
� 

Nu este cazul. �-
2 � 

Situaţiile financiare ale Electroconstru $1 �lco Alba Iulia S.A. sunt întoanite pentru exerciţiul 
financiar încheiat la 31.12.2021, în confo ,:; ate cu: 

Legea contabilităţii 82/1991, repub J:! c;u modificările şi completările ulterioare şi cu 
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor 
Contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare consolidate. 
Situaţiile financiare se referă doar la Electroconstrucţia Elco Alba Iulia S.A.. Societatea nu 
are filiale aşadar, conform cerinţelor OMFP 1802/2014, nu este necesar să întocmească situaţii 
financiare consolidate. 

Situaţiile financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2021 au fost întocmite în conformitate 
cu următoarele principii contabile: 

Principiul continuităţii activităţii. Societatea îşi va continua în mod normal funcţionarea 
într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activităţii sau fără 
reducerea semnificativă a acesteia. 
Principiul permanentei metodelor. Societatea aplică aceleaşi reguli, metode, norme privind 
evaluarea, înregistrarea şi prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând 
comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile. 
Principiul prudenţei. La întocmirea situaţiilor financiare s-a ţinut seama atât de de toate 
ajustările datorate deprecierilor activelor, cât şi de toate obligaţiile previzibile şi pierderile 
potenţiale care au luat naştere în cursul exerciţiului financiar încheiat. 
Principiul independenţei exerciţiului. Au fost luate în considerare toate veniturile şi 
cheltuielile exerci ·ului, fără a se ·ne seama de data încasării sau efectuării lă ii. 
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Principiul intangibilităţii exerciţiului. Bilanţul de deschidere al exerciţiului corespunde cu 
bilanţul de închidere al exerciţiului precedent. 
Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi pasiv. În vederea stabilirii valorii 
totale corespunzătoare unei poziţii din bilanţ, s-a determinat separat valoarea fiecărui 
element individual de activ sau de datorie respectiv capitaluri proprii. 
Principiul necompensării. Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate 
cu valorile elementelor ce reprezintă datorii sau capitaluri proprii, respectiv veniturile cu 
cheltuielile. 
Principiul pragului de semnificaţie. Elementele care au o valoare semnificativă sunt 
prezentate distinct în cadrul situaţiilor financiare. Valoarea elementelor de bilanţ şi de cont 
de profit şi pierdere care sunt precedate de cifre arabe pot fi combinate dacă: (a) acestea 
reprezintă o sumă nesemnificativă, (b) o astfel de combinare oferă un nivel mai mare de 
claritate, cu condiţia ca elementele astfel combinate să fie prezentate separat în notele 
explicative. 
Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului. Informaţiile prezentate în 
situaţiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor şi tranzacţiilor, nu numai 
forma lor juridică. 

Situaţiile financiare sunt elaborate conform co� . ��i de angajament. Astfel efectele tranzacţiilor
şi a altor evenimente sunt recunoscute atu and acestea se produc şi nu pe măsură ce numerarul 
sau echivalentele de numerar sunt încasal�saul'lătite, şi sunt înregistrate în evidenţele contabile şi 
raportate în situaţiile financiare ale perlo i�elor' aferente. .• 

Situaţiile financiare sunt elaborate pomin ��/ia prezumţia ca Societatea îşi va desfăşura activitatea
şi în viitorul previzibil, aceasta neavând ic�ţenp,.a /nici nevoia de a-şi lichida sau reduce 
semnificativ activitatea: dacă o astfel de inten 1i!'"�au nevoie ar exista, ar fi necesar ca situaţiile 
financiare să fie întocmite pe o bază diferită de evaluare şi în acest caz vor fi prezentate informaţii 
cu privire la baza utilizată. 

5.1.4 Modificarea Ultimele infonnaţii financiare istorice auditate ale Emitentului care con/i11 î11fonna/îi compamtîve pentn1 

cadrului contabil exerciţiul precedent, sunt prezentate şi elaborate într-o fonnii compatibilii cu cadn,l standardelor contabile mre 
va fi adoptat î11 unniitoarele situaţii financiare anuale publicate ale Emitentului. 

5.1.5 Informaţiile 
financiare 
auditate 

5.1.6. Situaţiile 
financiare 
consolidate 

5.1.7 Data 
informaţiilor 
financiare 

Nu este cazul. 

Informaţiile financiare auditate sunt elaborate în conformitate cu standardele naţionale de 
contabilitate, şi includ (a) bilanţul; (b) contul de profit şi pierdere; (c) situaţia modificărilor 
capitalurilor proprii; (d) situaţia fluxurilor de numerar; (e) note explicative la situaţiile financiare. 

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

Bilanţul ultimului exerciţiu pentru care informaţiile financiare au fost auditate este încheiat la data 
de 31.12.2021. 
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5.2 Informaţii financiare interimare şi alte informaţii financiare 

5.2.1 Emitentul a publicat informaţii financiare semestriale de la data ultimelor situaţii financiare auditate. 

Nu este cazul. 

5.3 Auditarea situaţiilor financiare anuale 

5.3.1 Auditarea 
situaţiilor 
financiare 

Situaţiile financiare anuale ale Emitentului pentru exerciţiile financiare încheiate la 31.12.2021 şi 
31.12.2020 au fost auditate de către firma de audit lVG Tax Audit S.R.L., cu sediul în Deva, D-dul 
Decebal, nr. 23, etaj 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J20/215/2012, având codul de 
identificare fiscală 29905962. 

Raportul de audit aferent exerciţiului financiar 2021 

Opinia fără rezerve 

„În opinia noastră, situaliile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare 
a Entităţii la data de 31 decembrie 2021 precum şi a performanţei financiare şi a fluxurilor de trezorerie 
pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor 
Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Regleme · r. 1=ontabile privind situaţiile financiare anuale 
individuale şi situaţiile financiare consolidat (if�modificările ulterioare (,,OMFP nr. 1802/2014")." 

� Baza opiniei i! .. 1 

2 

,,Am desfăşurat auditul nostru în confo ,itate cu Standardele Internaţionale de Audit (,,ISA"), 
Regulamentul UE nr. 537 al Parlmne11tului şi "ţonsili11l11i European în cele ce unneazii „Regulamentul") şi 
Legea nr. 162/2017 (,,Legea"). Responsabilităţii .tre'ln baza acestor standarde sunt descrise detaliat 
în secţiunea „Responsabilităţile auditorului într-un audit al situaţiilor financiare" din raportul nostru. 
Suntem independenţi faţă de Entitate, conform Codului Etic al Profesioniştilor Contabili emis de 
Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerinţelor 
etice care sunt relevante pentru auditul situaţiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul şi 
Legea şi ne-am îndeplinit responsabilităţile etice conform acestor cerinţe şi conform Codului IESBA. 
Credem că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a fumiza o bază 
pentru opinia noastră." 

Raportul de audit aferent exen:ifiului financiar 2020 

Opinia fără rezerve 

„În opinia noastră, situaţiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare 
a Entităţii la data de 31 decembrie 2020 precum şi a performanţei şi a fluxurilor de trezorerie pentru 
exerciţiul financiar încheiat la această dată, În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor Publice 
nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale 
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare (,,OMFP nr. 
1802/2014")." 

Baza opiniei 

,,Am desfăşurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (,,ISA"), 
Reg11lament11I UE nr. 537 al Parlament11l11i şi al Consiliului European în cele ce rmrieazii „Reg11lnment11l") şi 
Legea nr. 162/2017 (,,Legea"). Responsabilităţile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat 
în secţiunea „Responsabilităţile auditorului într-un audit al situaţiilor financiare" din raportul nostru. 
Suntem inde endenţi faţă de Entitate, conform Codului Etic al Profesioniştilor Contabili emis de 
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5.3.2Alte 
informaţii 
auditate de 
auditori 

5.3.3 Informaţii 
financiare 
neauditate 

Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerinţelor 
etice care sunt relevante pentru auditul situaţiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul şi 
Legea şi ne-am îndeplinit responsabilităţile etice conform acestor cerinţe şi conform Codului IESBA. 
Credem că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a fumiza o bază 
pentru opinia noastră." 

Indicarea celorlalte infi,nnaţii din documentul de înregistrare care au fost auditate de auditori. 

Nu este cazul. 

În cazul î11 care infonnaţiile financinre din Prospect nu au fost extrase din situaţiile financiare auditate ale 
emitentulrli, se menţionenză sursa acestora şi faptul că infi,nnaţiile n11 sunt auditate. 

Nu este cazul. 

5.4. Indicatorii-cheie de performanţă (KPI) 

5.4.1 
Indicatorii
cheie de 
performanţă 
(KPI) 

5.5 Modificări 
semnificative 
ale poziţiei 
financiare a 
emitentului 

5.6 Politica de 
distribuire a 
dividendelor 

În măsura în care nu este prezentată în altă parte în docu/Jl!!.!tul de înregistrare şi în cawl în care un emitent a 
publicat indicntori-cheie de perfonnan/ă financinr' �?J)reniţţonali sau a ales să includă astfel de indicatori în 
documentul de înregistrare, în documc11tul �11re�strarc se include o descriere a indicatorilor-cheie de 
perfonnanţă ai emilentul11i pentni fiecare exer · ce: 1 fiuanţiar din perioada vizată de informaţiile financiare istorice.
KPI trebl4ie 01/culaţi pe o bazii compambilă. 

S 
A.

Raportat la modelul de afacere şi speci I activităţii Electroconstrucţia Elco Alba Iulia S.A., 
indicatorul cheie de performanţă se referă la n rul·.aerucrări executate pe toate liniile de business. 

Numărul lucrărilor executate pe parcursul anului sunt atent monitorizate astfel încât conducerea să 
poată identifica oportunităţi prin intermediul cărora să îşi lărgească sfera clientilor. 

Evoluţia principalului indicator operational Electroconstrucţia Elco Alba Iulia S.A., 2019-2021: 

An 

2019 

2020 
2021 

NUlllllr lucdri 

136 

132 

185 

Valori totale 

2.234.104,06 

1.792.892,43 

1.897.382, 14 

O descriere a oricărei modificări semnificative a poziţiei finandare a gmpullli care s-a produs de la sjărşitul 
ultimului exerciţiu finnncinr pentru care au fost publicate situnţii financiare auditate sau infamiaţii ftnnnciare 
interimare, sau o declaraţie negativă adecvatii, 

De la sfârşitul exerciţiului financiar încheiat la 31.12.2021 până la data Prospectului, nu s-au înregistrat 
modificări semnificative ale poziţiei financiare a Emitentului. 

Politica de dividende a emitentului reprezintă modalitatea Societăţii de a repartiza către acţionari 
profitul net. Societatea nu a distribuit în ultimii ani dividende ci a avut în vedere politica de reinvestire 
a profitului pentru valorificarea creşterii potenţiale. 

Societatea ţine seama de Principiile de Guvemanţă Corporativă aplicabile emitenţilor ale căror valori 
mobiliare se tranza e Sistemul Multilateral de Tranzacţionare administrat de Bursa de Valori 
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5.7. Informaţii 
financiare pro 
forma 

1 Bucureşti S.A. În consecinţă, Administratorul Unic enunţă următoarele principii relevante cu referire la
politica de dividend: 

1. Societatea recunoaşte drepturile acţionarilor de a fi remuneraţi sub formă de dividende, ca
formă de participare la profiturile nete acumulate din exploatare precum şi ca expresie a
remunerării capitalului investit în Societate;

2. În fundamentarea propunerii privind distribuirea profitului net realizat în cursul unui exerciţiu
financiar, Emitentul va avea în vedere o distribuire echilibrată a profitului net, între partea
cuvenită acţionarilor sub formă de dividende şi partea reţinută la dispoziţia Societăţii pentru
investiţii, în acord cu principiile unei administrări prudente şi în scopul asigurării unei
dezvoltări durabile a Societăţii, pe termen mediu şi lung;

3. Dividendele cuvenite acţionarilor Societăţii se vor distribui exclusiv din profitul net aferent
unui exerciţiu financiar, recunoscut pe baza reglementărilor contabile aplicabile şi auditat
potrivit legii, cu respectarea altor dispoziţii legale relevante în materie (Legea societăţilor nr.
31/1990).

4. Distribuirea dividendelor cuvenite acţionarilor se poate face prin plata în numerar sau prin
acordare de acţiuni cu titlu gratuit, în urma capitalizării profiturilor nete acumulate de
Societate.

. � 
ln cazul 11nei modificiiri semnifimtive a valorilor.~ te,,se include o descriere a modului în care tranzacţia ar fi
putut afecta activele, datoriile şi rezultatul emit tti1tlu{. daâi trm,zncţja ar fi avui loc la începutul perioadei care 

C" 

face obiectul raportării sau ln data i11dicnlă. � ,\ 
?
.ii. 

Nu este cazul. 

SECŢIUNEA 6: INFORMAŢII PRIVIND ACŢIONARII 

6.1 Principalii aclionari 

6.1.1 

6.1.2 Drepturi 
de vot diferite 

Potrivit Registrului Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A., la data de 11.07.2022, acţionarii 
principali ai Emitentului cu deţineri cunoscute peste pragul de 5% din totalul drepturilor de vot, sunt 
prezentaţi în tabelul următor. 

Acţionar Număr acţiuni Procent deţinut 

Al · Acţionari 
---

ion P.ammem SRt 
tSA 

�=an,.,_V_gL 
Zahan Alina 
TOTAL 

473.804 
301.918 
241.664 
2 9.0& 

83.000 
1.319.430 

35,9097% 

6,2906o/o 
100% 

lnfom1aţii din cnre să reiasă dacă acţionarii prindpali ni emitentului au drepturi de vot diferite sau o declaraţie 
negativă adecvată. 

La data întocmirii Prospectului, toate acţiunile Emitentului sunt ordinare şi conferă detinătorilor lor 
drepturi egale. Nu există situaţii în care acţionari ai Emitentului să aibă drepturi de vot diferite. 
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6.1.3 Controlul 
asupra 
Emitentului 

6.1.4 Acorduri 
privind 
controlul 

I 
· fn măsura în mre aceste informaţii sunt cunoscute de emitent, se precizeazii dacii emitentul este deţinut sau

controlat, direct sau indirect, şi de altre cine şi se descrie natura controlului şi măsurile adoptate

Emitentul nu este controlat în mod direct sau indirect de către nicio persoana fizică sau juridică.

O descriere a ncord11rilor cunoscide de emitent, a alror apliazre poate genera sau împiedica, la o dată ulterioară, o
schimbare a co11trolul11i asupm e111ite11t11lui.

Emitentul nu are cunoştinţă de existenţa unor acorduri a căror aplicare poate genera, la o dată
ulterioară, schimbarea controlului.

6.2 Proceduri judiciare şi de arbitraj 

6.2.1 Informaţii privind orice procedurii grmernnmentnlă, judiciară sau de arbitraj (inclusiv orice astfel de procedurii 

. în den1lare sau potenţială de care emitentul are cunoştinţă) din ultimele 12 luni, cel puţin, care nr putea avea sau
I a avut recent efecte semnijicnlive asupm poziţiei financiare sau a profitabilitilţii emitenhilui şi/sau a grupului, 
I sau o declamţie negativă adecvată. 
I 

Emitentul declară că nu are cunoştinţă de vreo procedură guvernamentală, judiciară sau de arbitraj 
încheiată, În derulare sau potenţială, din ultim t:;};uni, care ar putea avea sau a avut recent efecte 
semnificative asupra poziţiei financiare sa%(.�Îiktâb1lităţii Societăţii. 

{, . 

-:, . 

6.3 Conflicte de interese la nivelul organelor de administra� �onducere şi supraveghere şi al conducerii superioare •"ţ� 
A 

6.3.1 
Infonnaţii dare privind orice potenţial conflict d�res} între obligaţiile faţă de emitent ale oricăreia dintre 
persoanele menţionate la punctul 4.1 şi interesele sale private şi alte obligaţii. fn cazul în care nu existiî astfel de 
conflicte de interese, trebuie făcută o declaraţie în acest sens. 
Informaţii privind orice înţelegere sau acord cu acţionarii prindpali, clienţii, furnizorii sau alte persoane, î11 

temeiul cărora oricare dintre persoanele menţionate la punchd 4.1 a fost aleasă ca membni ni unui organ de 
administrare, co11d11cere sau s11pravegl11„'re sa11 membm al conducerii superioare. 
Detalii privind orice restricţie acceptnfii de persoanele menţionate la p1111ct11I 4.1. privi11d cesionarea, î11tr-o 
anumită perioadă de timp, a valorilor mobiliare ale emitentului deţinute de acestea. 

La nivelul organelor de administrare şi al conducerii superioare nu s-au identificat situaţii de conflict 
de interese, nici înţelegeri, acord cu acţionarii principali, furnizori sau alte persoane în temeiul cărora 
oricare din persoanele menţionate la punctul 4.1. a fost aleasă ca membru al unui organ de 
administrare, conducere sau supraveghere sau ca membru al conducerii superioare. 

Nu există restricţii acceptate de persoanele menţionate 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 cu prevederile legale în vigoare dar şi a 
alinierii la principiile de guvernantă corporativă, există şi se aplică mecanisme de identificare şi 
gestionare a potenţialelor conflicte de interese la nivelul administrării şi conducerii Emitentului. 
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6.4 Tranzacţii cu părţi afiliate 

6.4.1 Dacă Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate în amfannitate cu Regulamenhtl (CE) nr. 
1606/2002 nu se aplică emitentului, trebuie prezentate unnătoarele infannaţii pentru perioada acoperită de 
infannaţiile financiare istorice şi până la data doc11me11t11l11i de înregistrare: 
(a) natum şi cuantumul tuturor tranzacţiilor ci, părţi afiliate ( 1 ) a,re, luate separat sau în ansamblu, sunt
importante penim emitent. Dacă tranzacţiile a, părţi afiliate nu s-au desfăşumt în condiţiile pieţei, se explică
motivele. În mzul împrumuturilor în curs, inclusiv ni gamnţiilor de orice tip, se indică cuantumul soldului de
rambursat;
(b) cuantumul sau procentajul reprezentat de trnnzacţiile înd1einte cu părţi afiliate din cifra de afaceri a
emite11t11lui.
Nu este cazul. 

6.5 Capitalul social 

6.5.1 

6.5.2 

6.5.3 

6,5,4 

6.5.5 

Următoarele informaţii de la punctele 6.5.2-6.5.7 sunt preluate din situaţiile financiare anuale, de la 
data celui mai recent bilanţ {31.12.2021). 

Cuantumul capitalului emis şi, pentru fiecare cal 
(a) aipitnlul social nutoriznl total al emite11t11lui, g ._� 
(b) numărul de acţiuni emise şi achitate integral �.f miin,l de acţiuni emise, dar neachitate integral;

I,. 

(c) vnloarea nominalii a unei acfiuni sau faptul di a • �m••�u·o valoare nominală;
(d) o reconciliere a numărului de acţiuni aflate în drmlaţie Ia data deschiderii şi la data închiderii exerci/iului.
Se precizează dacă peste 1 O % din capitalul social a fost vărsat prin intermediul altor active decât numerarul în 
perioada vizată de sit11a/iile financiare anuale. 
La 31.12.2021, capital social al Electroconstrucţia Elco Alba Iulia S.A. era de 224.303,10 lei subscris şi 
vărsat integral în numerar, împărţit într-un număr de 1.319.430 acţiuni nominative, ordinate, 
dematerializate, conferind drepturi egale în Adunarea Generală a Acţionarilor, cu valoare nominală 
de 0,17 lei/acţiune. 

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

I Nwnăn,l şi caracteristicile principale ale ac/fonilor care 1111 reprezintă mpital, dacă există. 
! Nu este cazul.

I Numărul, valoarea contabilă şi valoarea nominală a acţiunilor emitentului deţinute de emitent sau în numele 
I emitent1dui ori de ditre filialele acestuia. 
! Nu este cazul.

C11a11t111n11I valorilor mobiliare convertibile, prescl1imbabile sau însoţite de bo1111ri de subscriere, ci, indicarea
condiţiilor şi a procedurilor de conversie, schimb sau s11bscriere.
Nu este cazul.
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6.5.6 

6.5.7 

Informaţii despre orice drept de adiiziţie şi/sau obligaţie aferent(ă) capitalului autorizat, dar neemis, sau despre 
orice angajament de majorare II capitalului sodal, precum şi condiţiile acestora. 

Nu este cazul. 

lnfonnaţii privind capitalul social al oricărui membru al grupului care face obiectul unei opţiuni sau al unui 
acord condiţionat sau 11econdiţionat care prevede acordaren unor opţittni asupra capitalului şi detalii privind 
opţiunile respective, inclusiv identitatea perS011nelor la aire se referă. 

Nu este cazul. 

6.6 Actul constitutiv şi statutul 

6.6.1 I O scurtă descriere a oricărei prevederi din actul constitutiv care ar putea avea ca efect amânarea, suspendarea 
1 sau împiedicarea schimbării controlului asupra emitentului. 

I Nu este cazul. 

6.7 Contracte importante 

6.7.1 

7.1 

Rez11mat11l oriciînii am traci important (al tele decât ,.Jn aidrul normal ni activităţii) i11d1eint de ditre 
emitent sn11 orice alt membru ni grupului, În �rs�{ an11lui''i1!1edi11t anterior publiafrii document11lui de 
înregistrare. f ._ 

' 
-

o 

Nu este cazul. ; A. 
;J. 

SECfIUNEA 7: DOCUMENTELE DISPONIBI

O declaraţie prin care se confinnii faptul că, în perioada de valabilitate a Prospech1l11i, pol fi cons11ltate, după
caz, următoarele documente: 

( a) achd constih1tiv şi statutul actualizate ale emitentului;

(b) toate rapoartele, corespondenţa şi alte documente, evaluările şi declaraţiile făcute de un expert ln solicitarea
Emitentului, din care an11mite părţi sunt incluse sau menţionate în documentul de î11registrare.

ludicnren site-11/ui pe care pot fi co11s11ltate documentele. 

În perioada de valabilitate a Prospectului, pe site-ul Intermediarului, https://www.goldring.ro/, pot fi 
consultate Actul Constitutiv, Prospectul, precum şi toate documentele relevante acestei operaţiuni. 

Formularele de Subscriere şi de Retragere a acceptului de a subscrie, decizia de aprobare a 
Prospectului de către ASF precum şi Prospectul în integralitatea sa vor fi disponibile în format 
electronic pe site-ul BVB httpş://www.bvb.ro şi al Intermediarului, https;llwww.gold� şi, de 
asemenea, în format fizic, la sediul social al Emitentului sau Intermediarului, unde pot fi consultate 
zilnic pe întreaga perioadă de derulare a operaţiunii obiect al prezentului Prospect, în intervalul orar 
10:00 - 14:00. Având în vedere contextul pandemiei COVID19, pentru consultarea documentelor 
aferente operaţiunii pe suport de hârtie, persoanele interesate sunt solicitate să îşi programeze vizita 
prin email, la adresa a!;bizitii.ekoalbQ@&roail,com. sau telefonic, la numărul de telefon 0258.811.607. 
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PARTEA A II-A. INFORMATU PRIVIND VALORILE MOBILIARE OBIECT AL OFERTEI 
, 

(CF. ANEXEI NR. 26 DIN REGULAMENTUL DELEGAT UE NR. 980/2018 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE 
ULTERIOARE) 

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

Punctul 1.1. 
Persoane 
responsabile 

Punctul 1.2. 
Declaratii ale 
persoanelor 
res onsabile 
Punctul 1.3 
Declaratii, 
rapoarte 
atribuite 
e ertilor 
Punctul 1.4. 
Informalii de la 
o terta parte

Punctul 1.5. 
Declaratie 

Punctul 1.6. 

Emitentul: Electroconstruclia Elco Alba Iulia S.A., societate cu sediul în Alba Iulia, str. Ion Arion, 
nr. 62, judeţul Alba, cod poştal 510124, telefon 0258 811 607, adresa de email: 
achizitii.elcoalba@gmail.com. cod unic de identificare fiscală 3276087, număr de ordine în Registrul 
Comerţului Jl/39/1993. 

Intermediarul: SSIF Goldring S.A., cu sediul în Târgu Mureş, Str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. 
Mureş, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului 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: 
372/29.05.2006, înscrisă în Registrul CNVM/ASF cu nr. PJROISSIF/260045, telefon/fax 0265 269 195 / 
0365 455 254, adresa de e-mail goldring@goldring.ro. website www.goldring.ro. 

Persoanele r esponsabile pentru informaţiile cuprinse în prezentul Prospect: 

din partea Emitentului: dl. Alin Şandor- Director neral. 
din artea Intermediarului: dl. Cristian Sab ]Pi�t,General Ad"unct. 

Reprezentantul Emitentului şi al lntermedi jtui aeclară că·, după luarea tuturor măsurilor rezonabile 
în acest sens, infonnaţiile incluse în Pros ..., sitnt, după cunoştinţele lor, conforme cu realitatea şi că 
acesta nu conţine omisiuni susceptibile să i �e8eze semnificaţia. 

� 

Nu este cazul, prezenta secţiune nu conţine de� �.i '· "ljuite unor persoane în calitate de experţi. 

111 cazul i11 care i11ftm11atiile provi11 de la o Ierta parte, se ftmrzieaz.a o co11fin11are privind caracteml acurat si 
complet al acestora, precum si sursa acestora.

Nu este cazul, prezenta secţiune nu conţine declaraţii atribuite unei terţe părţi. 

Prezentul Prospect a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în calitate de 
autoritate competentă în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1129, prin decizia nr1'!}!(.2,i♦.oţ.22-
Aprobarea ASF se referă exclusiv la îndeplinirea standardelor privind caracterul exhaustiv, 
inteligibil si coerent impuse de Regulamentul mai sus amintit şi nu trebuie considerată drept o 
aprobare a calităţii valorilor mobiliare obiect al Prospectului. 

În vederea luării unei decizii investiţionale bine fundamentate, investitorii ar trebui să evalueze ei 
I înşişi în ce măsură investiţia in valorile mobiliare oferite conform Prospectului le este adecvată. 
1 Informaţiile privind valorile mobiliare prezentate in cele ce urmează fac parte integranta din 
1 Prospect, în conformitate cu art. 15 din Regulamentul (UE) 2017/1129. 

I Emitentul nu are cunoştinţe de interese particulare ale unor terţe persoane fizice sau juridice, nici de 
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Interesele 
persoanelor 
implicate in 
oferta 
Punctul 1.7. 
Motivele 
ofertei, 
utilizarea 
fondurilor 
obţinute şi 
cheltuielile 
aferente 
emisiunii/ 
ofertei 

Punctul 1.8 

Punctul 1.8.1 
Consilieri 

Punctul 1.8.2 
Informalii 
verificate sau 
examinate de 
catre auditori 

existenţa unor conflicte de interese care ar putea influenţa semnificativ Oferta. 

Motivele Ofertei: 

Scopul majorării capitalului social îl reprezintă achitarea datoriilor faţă de creditorii Societăţii, dar şi 
consolidarea autonomiei financiare a acesteia, potrivit cu hotărârea AGEA din data de 28.04.2022. 

Valoarea netă estimată a veniturilor oblinute este de 350.000,08 lei, în cazul în care toate acţiunile 
oferite sunt subscrise. 

Fondurile obţinute vor fi direcţionate pentru achitarea datoriilor faţă de creditorii Societăţii. 

Manierea efectivă de alocare a sumelor atrase prin majorare va fi determinată de Administratorul 
Unic în funcţie de cuantumul sumelor atrase prin majorare şi având în vedere considerente de 
prioritate. 

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

/4 S>U?fLl1•,.. 
1. Comisionul Intermediarului Ofertei, în cmtormitate cu contractul între părţi;

� ., 
2. Cota perceputa de ASF calculată ca�_ ept ăe 0,1% din valoarea sumelor efectiv subscrise în

mod valid în ofertă; I 6 A · 

3. Taxa ASF de eliberare a certificatulu, !? valori mobiliare pentru înregistrarea acţiunile nou-
emise (cf. Anexa 3 - 2.17 / Regulamentu � m: .. ),6/2014 privind veniturile Autorităţii) - 500
lei;

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

5. Taxe aferente derulării operaţiunii de majorare prin sistemul BVB şi al Depozitarului Central„
estimate la 1.000 lei

6. Alte cheltuieli incidente operatiunii - estimate la 1.000 lei

Informaţii suplimentare 

Dam i11 Prospect s1111t me11tio11ati consilieri mre 1111 Jegatura c11 emisi,mea, o declaratie precizand calitatea in 
care au actio11at acestia. 

Nu este cazul. 

Se apreciază ce alte i11Jornmţii din Prospect au fost verificate sau exami11ate de către auditori şi dacă aceştia au 

elaborat 1111 raport. Se prezi11tă raportul în î11tregime sau, a, aprobarea autorităţii compete11te, 1111 rezumat al

acestuia. 

Nu este cazul, cu exceptia informaţiilor financiare aferente exerciţiilor încheiate la 31.12.2020 şi 
31.12.2021 care au fost auditate. Concluziile rapoartelor auditorilor sunt prezentate la punctul 5.3, 
Sectiunea 5, partea I a prezentului Prospect. 
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SECTIUNEA 2: DECLARAŢIA PRIVIND CAPITALUL CIRCULANT ŞI DECLARAŢIA PRIVIND 
CAPITALIZAREA ŞI NIVELUL DE ÎNDATORARE 

Punctul 21 
Declaraţie 
privind 
capitalul 
circulant 

Punctul 2.2 
Capitalizare şi 
nivel de 
îndatorare 

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 în 
valoare de 99.587 lei la 31.12.2021, este suficient pentru acoperirea obligaţiilor sale curente. Veniturile 
obţinute din ofertă nu au fost incluse în calculul capitalului circulant. 

Nu se aplică. Informaţie furnizată 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 identificate şi descrise la Secţiunea 
3, punctul 3.1.-3.3. din Partea I a prezentului P ��: odată materializat, poate influenta negativ, 
într-o măsură dificil de cuantificat, preţul ş· cttfillt:(Jfacţiunilor Electroconstrucţia Elco Alba Iulia 
S.A. l 1

� .L. 

Pe lângă acestea, investiţia în acţiuni în pie,P.rezintă riscuri specifice derivate din particularităţile 
-::i • acestor instrumente financiare în context 

şi internaţională. 
�yoluţiilor economice, sociale şi politice la scară naţională 

�1 • \ • 

3.1.1 Riscurile asociate cu o investiţie directă inacţiuni, 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 la risc, nefiindu-le potrivite investiţiile bursiere:

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

3.1.2 Riscul de pret 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 Financiară poate decide suspendarea tranzacţionării acţiunilor, cu 
impact asupra posibilităţii investitorilor de a vinde acţiunile in orice moment dorit şi asupra valorii 
de piaţă a acţiunilor la reluarea tranzacţionării. 

3.1.3 Riscurile generate de piata de capital din România, in ansamblul ei. Volatilitatea şi 
lichiditatea sunt elemente care caracterizează mecanismul pieţei de capital, conturând un risc de 
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natură sistemică pentru toate instrumentele financiare tranzacţionate. 

3.1.4 Riscul asociat rezultatelor comunicate. Accentul pus pe dezvoltarea afacerii şi pe investiţii, în 
detrimentul obiectivului de a obţine profit, poate contura o perspectivă incorectă cu privire la 
performanţa societăţii în rândul publicului investitor. Acest risc planează asupra societăţii în 
perioada de raportare, cu efecte asupra cotaţiilor bursiere. 

SECTIUNEA 4: TERMENII ŞI CONDIŢIILE VALORILOR MOBILIARE 

Punctul 4.1.1. 
Caracteristicile 
valorilor 
mobiliare obiect 
al ofertei, inclusiv 
codul ISIN 

Punctul 4. 1.2. 
Legislaţia în 
temeiul căreia au 
fost create 
valorile mobiliare 

Punctul 4.1.3 
Forma valorilor 
mobiliare 

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

Oferta are ca obiect un număr total de 2.058.824 acţiuni ordinare, nominative, indivizibile, de 
valoare egală, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,17 lei/acţiune, emise de 
Electroconstrucţia Eko Alba Iulia S.A., în conformitate cu Hotărârea AGEA din data de 28.04.2022. 

Codul ISlN al acţiunilor Emitentului este ROEEAIACNORS. 

Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 
republicată; 
Legea 31/1990 a societăţilor, repu ·v"�:l'i� (nodificările şi completările ulterioare; 
Regulamentul ASF nr. 5/2018 vind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu 
modificările şi completările u ei-îoar�; 
Regulamentul UE nr. 1129/20 tPf ind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte 
publice de valori mobiliare sa ::tl admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă 
reglementata; 
Regulamentul delegat (UE) 979/20 -ş!!is0/2019 de completare a Regulamentului (UE) 1129 
/2017. 

Acţiunile care vor fi oferite în baza prezentului prospect şi admise ulterior la tranzacţionare sunt 
ordinare, nominative, indivizibile, dematerializate, asigură deţinătorilor drepturi egale şi au o 
valoare nominală egală de 0,17 lei fiecare. 

În baza contractului de registru încheiat între Emitent şi Depozitarul Central S.A., efectuarea 
înregistrailor necesare asupra Registrului Acţionarilor sunt în sarcina Depozitarului Central S.A., 
cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 şi 9, sector 2, reprezentând instituţia 
care asigură servicii de depozitare, registru, compensare şi decontare a tranzacţiilor cu instrumente 
financiare, precum şi alte operaţiuni în lega tură cu acestea astfel cum sunt definite în legislaţia pieţei 
de capitai. 

Actiunile nou emise şi oferite sunt denominale in lei. 

O descriere a drepturilor asodate valorilor mobiliare, inclusiv n oriciirei restricţii care le este aplicabilă, şi a
modalităţilor de exerdtare a drepturilor în cauz.ă:

(a) dreptul la divide11de;

(i) data (datele) fixă (fixe) la care ia naştere acest drept;

(ii) len11enul de prescriere şi persoa11a î11 favoarea cărein intervine prescrierea;

36 



(iii) restricţiile aplicabile dividendelor şi procedurile aplicabile deţinătorilor de titluri nerezidenţi;

(iv) rata sau modrll de calcul al dividendelor, frecvenţa şi natura cumulativă sau necumulativă a plăţilor;

(b) drepturile de vot;

( c) drepturile preferenţiale de subscriere a unor valori mobilinre din aceeaşi categorie;

(d) dreptul de partidpare la profiturile emitenh1/11i;

(e) dreptul de participare la excedent în cazul lichidării;

(f) clnuule de răscumpărare;

(g) clauzele de conversie.

a) 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 majorări de capital 
social ulterioare, dreptul la informare, drepturi derivate din lichidarea Emitentului - respectiv 
dreptul de participare la excedent în ca , ·!=�!dării, precum şi orice alte drepturi prevăzute de 
Actul Constitutiv şi de prevederile le !'iii vigoare. 

� Dreptul la dividende aparţine acţio iiîlor care sunt înscrişi în Registrul Acţionarilor Emitentului la 
Data de Înregistrare stabilita prin h �râ/ţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Emitentului 
care decide distribuirea de dividen '\lin profitul net realizat de către Societate. Întrucât începând 
cu ex-date (data anterioara datei de î ·�tr<1;re), instrumentele financiare se tranzacţionează fară 
dreptul la dividend, acesta ia naştere la at.ra-date, care este în mod expres precizata în textul 
hotărârii AGOA. 

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 în favoarea societăţii. 

În cazul dividendelor plătite unei persoane fizice nerezidente, se vă solicita certificat de rezidenta 
fiscala. Daca un contribuabil este rezident al unei tari cu care Romania a încheiat o convenţie pentru 
evitarea dublei impuneri, cota de impozit care se aplica venitului impozabil obţinut de către acel 
contribuabil din Romania nu poate depăşi cota de impozit prevăzută în convenţia care se aplica 
asupra acelui venit. În situaţia în care sunt cote diferite de impozitare în legislaţia interna sau în 
convenţiile de evitare a dublei impuneri, se aplica cotele de impozitare mai favorabile. 

Impozitul se calculează, se retine, se declara şi se plăteşte, în 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 nerezidenti. Termenul de declarare este data de 25, inclusiv, a lunii 
următoare celei în care s-a plătit venitul, prin formularul 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plata 
la bugetul de stat". 

Impozitul datorat de nerezidenţi, pentru veniturile obţinute din Romania cu titlu de dividende de 
la o persoana juridica romana, se calculează, respectiv se retine în momentul plaţii venitului, de 
către plătitorul de venituri care are obligaţia, de asemenea, să depună o declaraţie privind calcularea 
şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent 
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De!inerea 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 subscrise. 

b) Drepturile de vot

Fiecare Acţiune emisa 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 Referinţă, stabilită conform prevederilor legislaţiei privind piaţa de capital. 
Potrivit Legii 24/2017, data de referinţă se stabileşte de către Emitent şi nu poate sa fie anterioară cu 
mai mult de 30 de zile datei adunării generale căreia i se aplica. 

În cazul în care acţiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste 
acţiuni aparţine uzufructuarului în adunările generale. În situaţia acţiunilor asupra cărora s-au 
constituit garanţi reale mobiliare, dreptul de vot aparţine proprietarului. Acţionarii înregistraţi la 
Data de referinţă pot participa la Adunările Generale direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte 
persoane decât acţionarii, pe baza unei îm utemiciri speciale sau generale, în conformitate cu arl 
105 alin. (10) - (16) din Legea 24/2017, §t:lfî&i�. 

�-
c) drepturile preferenţiale de sub il�re a"unor valori mobiliare din aceeaşi categorie;

-
L 

Conform Legii Societăţilor, major a c,rpitalului social se poate face prin emisiunea de acţiuni noi 
sau prin majorarea valorii nomin iaacţiunilor existente, în schimbul unor aporturi în numerar 
şi/sau în natură ale acţionarilor. De a enea, acţiunile noi pot fi emise prin încorporarea rezervelor 

'l 

disponibile, cu excepţia rezervelor Jeg e,:j.',.rt:aim şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori 
prin compensarea unor creanţe certe şi exigibile asupra Emitentului cu acţiuni ale acestuia. 
Capitalul social nu poate fi majorat şi nu se pot emite noi acţiuni până când acţiunile subscrise într
o emisiune anterioară nu sunt complet plătite. 

Acţiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând 
acţionarilor existenţi, proporţional cu numărul de acţiuni deţinute. Potrivit art. 10 alin (2) din 
Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificările şi completările ulterioare, perioada pentru exercitarea 
drepturilor de preferinţă nu poate fi mai mică de o lună de la data 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 realizea prin emiterea 
de acţiuni noi ce sunt oferite spre subscriere: 

• deţinătorilor de drepturi de preferinţă, aparţinând acţionarilor existenţi 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 acţiunile noi nu au fost subscrise în totalitate în decursul
perioadei de exercitare a dreptului de preferinţă, dacă Emitentul nu decide în AGEA
anularea acestora.

Numărul drepturilor de preferinţă emise este egal cu numărul de acţiuni înregistrate în registrul 
emitentului la data de înregistrare. Hotărârea AGEA de majorare a capitalului social precizează 
inclusiv numărul drepturilor de preferinţă necesare pentru subscrierea unei acţiuni nou-emise, 
preţul de subscriere sau modalitatea de determinare a preţului de subscriere de acţiuni noi pe baza 
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Punctul 4.1.6 
O declaraţie 
privind 
hotărârile, 
autorizaţiile şi 
aprobările în 
temeiul cărora au 
fost emise 

drepturilor de preferinţă şi perioada în care va avea loc subscrierea, preţul/modalitatea de 
determinare a preţului la care se oferă public acţiunile noi ulterior subscrierii în baza drepturilor de 
preferinţă, dacă este cazul. Operaţiunea de majorare a capitalului social efectuată cu încălcarea 
prevederilor Legii Societăţilor privind exercitarea dreptului de preferinţă este anulabilă. 

d) 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.

e) dreptul de participare la excedent în 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 lichidităţile obţinute
în urma lichidării activului depăşesc valoarea cumulată a datoriilor, acţionarii Emitentului au
dreptul la repartizarea activului social net pr9P,tl?i1iQJ1�1 cu cota de participare a fiecăru a la capitalul

1· 

social vărsat. ;..,"<-�-
• 

i:! �, 
;;: .. f) clauzele de răscumpărare; ::? 1 

Acţionarii se pot retrage din Societate, i C:iuri strict determinate, în condiţiile prevăzute de Legea 
Societăţilor şi legea 24/2017. Acţionarii "1!-�entului care nu sunt de acord cu hotărârile luate de 
AGA, au dreptul să se retragă din societate �n@�mite condiţii. Astfel, legea Societăţilor prevede 
dreptul acţionarilor de a se retrage din Societate şi de a solicita răscumpărarea 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 în art. 44 şi 45 din Legea 24/2017 
republicată. Potrivit acestora, în urma derulării unei oferte publice de cumpărare adresate tuturor 
deţinătorilor şi pentru toate deţinerile acestora, în care ofertantul achiziţionează sau ajunge să 
deţină un număr de acţiuni potrivit cu pragurile minim stabilite de lege, acţionarii minoritari vor 
vinde ofertantului, la cererea acestuia, propriile acţiuni, respectiv vor putea solicita ofertantului 
răscumpărarea propriilor acţiuni, la un preţ echitabil, aşa cum este acesta definit prin lege. 

g) clauzele de conversie

Emitentul declară că nu există valori mobiliare convertibile în acţiuni ale Emitentului. Emitentul nu 
deţine 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 în actiuni. 

Operaţiunea de majorare a capitalului social obiect al prezentului Prospect a fost aprobată de 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Emitentului (AGEA) întrunită statutar şi legal la 
data de 28.04.2022. Emitentul a îndeplinit obligaţiile legale de publicitate privind convocatorul şi 
hotărârea ACEA. 

Oferta publică a acţiunilor nou emise se va derula în baza prezentului Prospect care a fost aprobat 
prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) nr. ltJOSI o2_.ţ. o.:ţ • 2-0.22-
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valorile 
mobiliare 
Punctul 4.1.7 
Data emisiunii 

Punctul 4.1.8 
Restricţii impuse 
asupra 
transferabili tă ţii 
valorilor 
mobiliare 
Punctul 4.1.9 
Informaţii 
privind 
tratamentul fiscal 

Acţiunile nou subscrise in cadrul operaţiunii de majorare a capitalului social se considera emise după 
înregistrarea noului capital social la ONRC, ASF si, ulterior, la instituţiile pieţei de capital. 

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

Un avertisment conform cămin legislaţia fiscală a statului membrtt al investitomlui şi cea a ţării de înregistrare 

a e111ite11t11l11i ar putea avea 1111 impact asupm venitului obţinut din valorile mobiliare. 

Informaţii privind tratamentul fiscal al valorilor mobiliare în cazul în care investiţia propusă 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 .�Îiifi�ţ: a decide asupra oportunităţii achiziţionării 
Acţiunilor sa-si consulte proprii consu ,._ ţi fi1anciari şi/sau fiscali cu privire la reglementările fiscale 
specifice fiecăruia dintre ei, inclusiv i 1de'nta, tratatelor de evitare a dublei impuneri, precum si cu 
privire la potenţiale modificări ale le \atf�i fiscale. 

Potrivit legislaţiei fiscale din Romania, • �tiv prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 
actualizată, art. 94, veniturile din dividen ··•' ' - um si câştigurile din transferul titlurilor de valoare 
se includ 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 cu o cota de 5% din suma acestora, impozitul fiind final. 
Obligaţia calculării si reţinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine emitentului, 
odată cu plata dividendelor către acţionari /investitori. Termenul de virare a impozitului este pana 
la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei in care se face plata. În cazul dividendelor distribuite, 
dar care nu au fost plătite acţionarilor/ investitorilor pana la sfârşitul anului în care s-au aprobat 
situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plăteşte pana la data de 25 ianuarie inclusiv a 
anului următor. Impozitul datorat se virează integral la bugetul de stat. 

Cota de impozitare aplicată asupra câştigului net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare 
- acţiuni esle de 10%.

Câştigul nel / pierderea netă anuală din tranzacţii cu acţiuni se determină că diferenţa intre câştigurile 
şi pierderile din transferuri de titluri de valoare înregistrate cumulai în cursul anului fiscal respectiv. 
Impozitul anual datorat de către contribuabil se stabileşte de către organul fiscal competent pe baza 
declaraţiei privind venitul realizat care se depune la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal 
până la data de 25 mai inclusiv 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 intermediar pe baza documentelor justificative. Acestuia îi revine 
obligaţia: 
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de a calcula câştigul / pierderea pentru fiecare tranzacţie efectuată pentru contribuabil sau 
anual, după caz; 
de a transmite către contribuabil informaţiile privind totalul câştigurilor /pierderilor în forma 
scrisa, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul anterior; 
de a depune anual, pana în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul anterior, la 
organul fiscal competent, o declaraţie informativă privind totalul câştigurilor / pierderilor 
pentru fiecare contribuabil. 

ln caz contrar, determinarea câştigului se efectuează de către beneficiarul de venit, pe baza 
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 în situaţiile financiare ale acesteia sub forma profitului 
impozabil. Cota de impozit pe profit aplicabila în Romania este de 16%. 

în situaţia persoanei juridice romane care plăteşte dividende către o alta persoana juridica romana, 
obligaţia determinării, reţinerii şi plaţii impozitului pe dividende revine în sarcina entităţii care 
plăteşte dividendele, odată cu plata acesto. n:i.a_tonari. 

� C 
Impozitul pe dividende se stabileşte p _ "apHcrrea un�i cote de impozit de 5% asupra dividendului 
brut distribuit/plătit unei persoane ju elice 'romane. 

5 � 
Impozitul pe dividende se declara şi s f):>lăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii 
următoare celei în care se distribuie/pi �te dividendul. În cazul în care dividendele distribuite nu 
au fost plătite până la sfârşitul anului în c ·re s1au 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 inclusiv. 

4.1.9.3 Investitori nerezidenţi - persoane fizice 

În acord 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 Romania, nu locuiesc 
în Romania 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 în anul calendaristic vizat, iar „centrul 
intereselor vitale ale persoanei nu este amplasat în Romania". 

În situaţia în care un investitor persoana fizica este rezident al unei tari cu care Romania a încheiat o 
convenţie de evitare a dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi capital, legislaţia romana 
stabileşte faptul că prevalează prevederile convenţiei pentru evitarea dublei impuneri. Pentru 
aplicarea prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri, nerezidentul are obligaţia de a 
prezenta plătitorului de venit certificatul de rezidenţa fiscală, care trebuie să ateste faptul că acesta a 
fost rezident în statul cu care Romania are încheiată convenţie de evitare a dubei impuneri în 
anul/perioada obţinerii veniturilor. 

Pe de alta parte, în măsură în care: (i) o astfel de convenţie nu a fost încheiată; (îi) convenţia nu 
reglementează problema impozitării veniturilor din transferul titlurilor de valoare; (iii) convenţia 
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Punctul 4.1.10 

Punctul 4.1.11 

stabileşte că impozitul va fi datorat statului sau în măsura în care clientul nu prezinta certificatul de 
rezidenta fiscala, impozitarea câştigului vă urma regulile impuse prin legislaţia naţională. 

Impozitul datorat de nerezidenţi, pentru veniturile obţinute din Romania 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 în Romania, respectiv care nu au fost înfiinţate în 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 în materia determinării obligaţiilor fiscale 
prevalenta convenţiilor de evitare a dublei impuneri, încheiate intre Romania şi statele în care 
persoanele juridice străine îşi au rezidenta. 

În măsură în 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 străin �\Jes'M.şoară activităţi în Romania datorează un impozit 
pe profit în cuantum de 16% aferent '�gurilor din transferul titlurilor de valoare. 

� 
I 

- ... 

Impozitul datorat de nerezidenţi, pe · �eniturile obţinute din Romania cu titlu de dividende de la 
o persoana juridica romana, se calcu �'li, respectiv se retine în momentul plaţii venitului, de către
plătitorul de venituri.

�. 
Notn: Punctul de vedere prezentat şi menţionat în Prospect este exprimat în limita legislaţiei 
aplicabile. Nu excludem posibilitatea ca o instanţă de judecata/autoritate administrativa/terţă parte 
să aibă o interpretare diferita asupra aspectelor analizate. 

Dacii nceste persoane sunt diferite de emitent, identitatea şi datele de contact ale ofertantului vnlorilor mobiliare 
şi/sau ale persoanei care solicită admiterea la tranzacţionare, incl11siv identifimtornl entităţii juridice (LEI) în 
cazul în care ofertnnt11l are personalitate juridicii. 

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

(a) O declara/ic c11 privire la existenţa orialrni act legislativ na/ionat sau a oriciîrei reglementări naţionale
privind achiziţiile nplicnbil(il) emitentului şi posibilitatea aplicării unor măsuri de împiedicare, dacii existii;

Nu este cazul. 

(b) o scurtă descriere n drepturilor şi obligaţiilor ne/ionarilor în ca.z11l 1mei oferte publice de cumpămre
obligatorii şilsa11 a reglementărilor privind retragerea obligatorie sau nlsc111npărarea oblignlorie;

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

(c) indicnren ofertelor publice de cumpămre fac11te de terţi asupra capitnl11lui emitenhll11i în cursul exerdţi1d11i
financiar precedent sau al exerd/i11l11i finandnr în c11rs. Trebuie i11dicale, de asemenea, preţul sau condiţiile de
scliimb şi rezultatul acestor oferte.
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Punctul 4.1.12 

Punctul 4.2 

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

Dacii este cazul, impactul potenţial asupra investiţiei în cazul rezoluţiei în temeiul Directivei 2014/59/UE. 

Nu se aplică. 

În cazul emiterii de acţi11ni cu warante, informaţiile menţionate la articolul 20 alineatul (2).

Nu se aplică. 

SECTIUNEA 5: DETALII PRIVIND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACTIONARE 
. . 

5.1.1 Condiţiile ca 
reglementează 
oferta 

5.1.2 Cuantumul 
total al emisiunii 

5.1.3 
Durata de 
valabilitate a 
ofertei 

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

Hotărârii AGEA din data 28.04.2022, 
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, 
Regulamentului ASF nr. 5 /2018 privind emitenţii de titluri financiare şi operaţiuni de piaţă, 
cu modificările şi completările uite · Î!;SUPfLi��-
Regulamentului (UE) 2017/1129 �ind-.prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte 
publice de valori mobiliare sau ,.. admiterii de vălori mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă 
reglementata completat de R t-la'ihentul dele�t (UE) 2019/979 (Anexele 23, 24, 26) şi 
Regulamentul delegat (UE) 2 9/980 privind, normele de elaborare a rezumatului şi 
conţi'nutului Prospectului. :.1b-,,, 

' . . 

Regulamentului (UE) 2021/337 de mo I care a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce

priveşte prospectul UE pentru redresare 

Cuant1tmul total al emisiunii/ofertei, făcând distincţie între valorile mobiliare oferite spre vârtznre şi 

valorile mobiliare oferite spre subscriere. 
Numărul de acţiuni nou emise va fi integral oferit spre subscriere deţinătorilor de drepturi de 
preferinţă, în cadrul Ofertei publice. 
Valoarea totală a Emisiunii este de 350.000,08 lei, in ipoteza in care toate acţiunile puse in vânzare 
se vor subscrie la preţul din Etapa I de către investitori. 
Emisiunea şi Oferta au ca obiect un număr total de 2.058.824 acţiuni noi nominative, ordinare, 
dematerializate, fiecare având o valoare nominala de O, 17 lei /acţiune. 
În cazul subscrierii integrale a ofertei, valoarea cu care se va majora capitalul social al Emitentului 
este de 350.000,08 lei, fără primă de emisiune. 

Durata de valabilitate a ofertei, irtclusiv orice modificnre posibilă, şi o descriere a procedurii de subscriere. 

Cele 2.058.824 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 17.05.2022, câte un drept de preferinţă pentru fiecare 
acţiune deţinută. 
Pentru subscrierea, în cadrul dreptului de preferinţă, a unei acţiuni nou emisă, rata de subscriere 
este de 1,560389 acţiuni nou emise la 1 drept de preferinţă. Prin urmare, un deţinător de drepturi de 
preferinţă poate achiziţiona un număr maxim de acţiuni nou emise calculat prin înmulţirea 
numărului de drepturi de preferinţă deţinute, cu rata de subscriere (1,560389). În cazul în care, din 
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calculul matematic, numărul maxim de acţiuni care poate fi subscris în cadrul dreptului de 
preferinţă nu este un număr natural, numărul maxim de acţiuni care poate fi efectiv subscris va fi 
rotunjit în minus la numărul natural imediat inferior. 
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 prima zi lucrătoare după data de publicare 
a Prospectului, respectiv de la data de ______ pana la data de _________ . 
Acţiunile nou emise, rămase nesubscrise în etapa exercitării drepturilor de preferinţă, vor fi oferite 
în cadrul unui plasament privat unui număr maxim de 149 investitori de retail alături de un număr 
nelimitat de investitori profesionali. Termenii şi caracteristicile ofertei în cadrul celei de a Doua 
Etape, inclusiv pretul de ofertă, vor fi hotărâte de către Administratorul Unic după finalizarea 
Etapei de subscriere în oferta publică. A doua Etapă se va derula sub forma unui Plasament privat 
şi în baza unui Document de Ofertă distinct de prezentul Prospect. Etapa a Doua va putea fi oricând 
încheiată anticipat de către Emitent, în baza consultărilor cu Intermediarul. 
Acţiunile rămase nesubscrise după oferir � . (Îl) cadrul unui plasament privat vor fi anulate 
prin decizia Administratorului Unic �n 'fre sl9=onstată rezultatele efective ale majorării
capitalului social şi prin care se a 5bă•modificarea actului constitutiv, urmând ca valoarea 
majorării capitalului social sa fie dete in'ată prin raportare la acţiunile efectiv subscrise in cadrul 
etapelor menţionate la punctele mai s s. 
Perioada de derulare a celei de a II•a Et ,este de 5 Zile Lucrătoare şi va curge începând cu a 5 a 
Zi Lucrătoare după ultima Zi Lucrătoare a perioadei de ofertă aferente Etapei I. 

Procedura de subscriere 

Deţinătorii de drepturi de preferinţă voryutea subscrie in ofertă pe toată durata perioadei de 
subscriere, respectiv de la data de 0/, OJ'. 22- pana la data de 3/, Of ,22- inclusiv, intre 
orele 9:30 si 17.30 ale fiecărei Zile Lucrătoare, cu excepţia ultimei Zile Lucrătoare, când perioada de 
subscriere se încheie la ora 13:00. Perioada de Oferta nu poate fi prelungită. 

În ofertă se va putea subscrie exclusiv prin exercitarea drepturilor de preferinţă. ln consecinţă, la 
ofertă pot participa investitorii înregistraţi la data de înregistrare. 

Subscrierea în cadrul ofertei se realizează astfel: 

(1) investitorii care deţin acţiuni ale Emitentului în secţiunea 1 a Depozitarului Central 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 subşcrjeri@goldring.ro semnat cu semnătura electronică extinsă
încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Intermediarul Ofertei va
trimite, prin e-mail, confirmarea primirii documentaţiei în tennen de 24 de ore de la primire, precum
şi confirmarea validării formularelor de subscriere, în termen de cel mult 3 Zile Lucrătoare de la
primire.

Indiferent de modalitatea de transmitere a documentelor, vor fi luate în considerare doar 
Formularele de Subscriere însoţite de dovada plaţii şi documentele menţionate în prezentul 
Prospect, care sunt înregistrate de către Intermediar până în ultima zi a perioadei de subscriere, ora 
13:00. Intermediarul va confirma, prinlr•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 BCR cod IBAN RO51RNCB0003037781370060. 
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Formularul de subscriere va fi bimis în original, completat, semnat olografic de către investitor, 
sau prin e-mail, semnat cu semnătura electronica extinsa incorporata potrivit cu prevederile Legii 
nr. 455/2001, însoţit de dovada achitării contravalorii acţiunilor noi subscrise sub forma 
documentului justificativ de plata si, respectiv, următoarele documente: 

a. Pentru persoanele fizice rezidente/ nerezidente care subscriu în nume propriu:
• Carte de identitate/ buletin/ carte de identitate provizorie respectiv, pentru persoane fizice

nerezidente, paşaport sau carte de identitate pentru cetăţenii din UE-copie

b. Pentru persoanele fizice care subscriu prin reprezentant:
• Documentul de identitate al persoanei reprezentate (investitorului): Carte de identitate /

buletin / 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 în forma autentica pentr 
i. �rea Formularului de Subscriere (original,

traducere legalizata daca este c , � copi�-"�,. 
t:;;f(' 1 --
g 4.. 

-

c. Pentru investitori persoane fizice a te�ub curatela sau sub tutela:
• Documentul de identitate al • oarÎei care subscrie în numele investitorului precum şi al

investitorului - buletin, carte �dentitate sau carte de identitate provizorie pentru
împuternicit persoana fizica rezidentii� ��.u paşaport pentru împuternicit persoana fizica
nerezidenta, respectiv 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 de Registrul Comerţului sau instituţie echivalenta cu cel mult

30 de Zile Lucrătoare anterioare datei subscrierii (original, copie şi traducere legalizata, daca
este cazul)

• Împuternicire / 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 (in situaţia în care societatea este reprezentata colectiv de doua sau mai mulle
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
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Zile Lucrătoare înainte de data subscrierii (sau echivalent) pentru persoana juridica care 
doreşte sa efectueze subscrierea (copie şi traducere legalizata, daca este cazul); 

• Document de identificare, i.e. certificat de înmatriculare la Registrul Comerţului (copie),
însoţit de certificatul constatator eliberat de Registrul Comerţului cu cel mult 30 Zile
Lucrătoare înainte de data subscrierii pentru persoana juridica care reprezintă interesele
persoanei juridice care doreşte sa efectueze subscrierea (original şi copie);

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

• 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 (in 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) (original, copie
şi traducere legalizata daca este cazul);

• Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru
împutemicitul/imputemiciţii persoanei · · ·ce care reprezintă interesele persoanei juridice

d f b . . . 'c �U�,<>.J:. • ) care oreşte e ectuarea su scnem a1 ş1 1.:upte .
,._v-

� C. 

f. pentru persoane fizice rezidente/n :, z�ente reprezentate de o societate de administrare
investii în baza unui contract de ad . "flistrare portofoliu;
• Carte/buletin de identitate (copie ·î�azul pers<_>anelor fizice rezidente;
• Paşaport sau carte de identitate pe tf.{i_:�etăţeni ai UE/ SEE (copie), în cazul persoanelor

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

Pentru societatea de administrare investiţii: 
• Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerţului (copie);
• Certificat constatator privind situaţia actuala a persoanei juridice emis de Registrul

Comerţului cu cel mult 30 Zile Lucrătoare înainte de data subscrierii
• Procura / mandat în original pentru persoana care semnează Formularul de Subscriere

acordata conform prevederilor actului constitutiv 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 colectiv de doua sau mai multe persoane care
sunt toate prezente la semnarea Formularului de Subscriere, o astfel de dovada va fi
prezentata pentru toate aceste persoane) - în original şi orice alte documente conforme cu
originalul certificate de reprezentantul legal al persoanei juridice;

• Documente de identificare (buletin/ carte de identitate / paşaport în cazul cetăţenilor străini,
Carte de identitate pentru cetăţeni ai unui stat membru UE) pentru persoana care subscrie
în numele persoanei juridice (copie).

g. Entităţi administrate de alte persoane juridice rezidente sau nerezidente:
Pentru persoana juridica care administrează respectiva entitate:

• Actul / actele prin Cilre entitatea il fost autorizata de Autoritatea de Supraveghere
competentil;

• Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerţului (copie);
• Certificat constatator privind situaţia actuala a persoanei juridice emis de Registrul

Comerţului cu cel mult 30 zile lucrătoare Înilinte de data subscrierii

46 



• Procura/ mandat în original pentru persoana care semnează Formularul de Subscriere,
acordata conform prevederilor actului constitutiv 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 colectiv de doua sau mai multe persoane care
sunt toate prezente la semnarea Formularului de Subscriere, o astfel de dovada va fi
prezentata pentru toate aceste persoane) - în original şi orice alte documente conforme cu
originalul certificate de reprezentantul legal al persoanei juridice;

• Documente de identificare (buletin/ carte de identitate/ paşaport în cazul cetăţenilor străini,
Carte de identitate pentru cetăţeni ai unui stat membru UE) pentru persoana care subscrie
în numele persoanei juridice (copie).

Toate documentele menţionate anterior, respectiv Formuland de subscriere în original completat 
şi semnat olografic sau electronic cu semnătură electronică extinsă incorporată conform 
prevederilor Legii 455/2001, dovada plaţii contravalorii acţiunilor subscrise şi documentele 
însoţitoare vor fi transmise fie prin curier, scrisoare recomandata cu confirmare de primire, sau 
personal la sediul Intermediarului, fie prin email la adresa subscrieri@goldring.ro, cu menţiunea 
pe plic, respectiv la subiectul mesajului, ,,Penbu majorarea capitalului social al Electroconsbucţia 
Elco Alba Iulia S.A.". su �OE ,,.,.�
Oricare ar fi metoda de transmitere a ,._e'stor-focum�te, pentru validarea subscrierii, acestea
trebuie sa fie înregistrate la sediul Inte iarf:ilui Ofert�i doar în Perioada de subscriere menţionată 
în prezentul prospect. Intermediarul O ,_ t!IÎ,va verifica formularele de subscriere recepţionate şi 
documentaţia aferentă, şi le va valida în nfonnitate cu teîmenii şi condiţiile prezentului Prospect 

:%. Documentele într-o alta limbă decât limba · �J�1.
î

limba engleză vor fi însoţite de o traducere 
legalizată a acestora în limba romana sau în limba engleză. 

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 (in dar şi 
olograf) persoanei care depune Documentele pentru subscriere. 

(2) Investitorii care deţin acţiuni ale Emitentului în Secţiunea a II-a a Depozitarului Central
(conturi globale) vor putea subscrie în ofertă prin intermediarul autorizat de către ASF la care aceştia
deţin acţiuni într-un cont de investiţii, 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 decontării 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 participa 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 în conformitate cu reglementările Depozitarului Central S.A.

IMPORTANT! 
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Formularul de Subscriere, Formularul de Retragere a acceptului de a subscrie şi Prospectul vor fi 
disponibile atât electronic pe pagina de internet a Intermediarului (htt,ps:[/www,goldrioi:-eoD şi a 
BVB (https://www.bvb.ro/) cat 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. 

Intermediarul ofertei sau Participanţii prin care se realizează subscrierea au dreptul să solicite orice 
documente suplimentare în scopul îndeplinirii obligaţiilor de respectare a regulilor de „cunoaştere 
a clientelei" conform normelor şi procedurilor interne de identificare a clienţilor. 

Validarea subscrierilor efectuate de actionarii cu detineri în Seqiunea I a Depozitarului Central prin 
intermediul SSIF GOLDRING S.A. se va face după verificarea documentelor prezentate de acţionar, 
după verificarea existentei drepturilor de preferinţă precum şi a încasării contravalorii acţiunilor 
subscrise în contul Emitentului. Lista acţionarilor cu deţineri de acţiuni Electroconstrucţia Elco Alba 
Iulia S.A. în Secţiunea I a Depozitarului Central, precum şi numărul drepturilor de preferinţă alocate 
fiecăruia dintre aceştia va fi comunicat Intermediarului de către Emitent, care o va solicita 
Depozitarului Central. 

Răspunderea pentru calcularea corecta a numă .• su �im de acţiuni pe care îl poale subscrie un
acţionar subscriitor cu deţineri în Secţiune me J�ediarului. Răspunderea pentru evidenţa, 

._ . 
confirmarea şi gestionarea sumelor înc de c�tre.Emi�t în contul acţiunilor subscrise de către 
acţionari cu deţineri în Secţiunea I, p im J.i evidenţa şi plata sumelor rezultate din retragerea
subscrierilor în condiţiile introducerii de phtnente la Pro�pect revine Emitentului. 

a i in I- z ul · 
Central va fi realizată de Intermediarul Oferte .. ·�1l�i participanţi numai după verificarea deţinerilor 
drepturilor de preferinţă 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. 

În cazul acţionarilor subscriitori cu deţineri în Secţiunea li a Depozitarului Central, răspunderea 
pentru calcularea corectă a numărului maxim de acţiuni pe care îl poate subscrie un acţionar 
Electroconstrucţia Elco Alba Iulia S.A. revine Intermediarului prin care acţionarul respectiv subscrie 
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 decontării 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 îl poate 
subscrie un acţionar cu deţineri în Secţiunea III a Depozitarului Central revine Participantului 
respectiv. 

Plata actiunilor subscrise de către acţionari cu deţineri în Secţiunea li �i Secţiunea III ale 
Depozitarului Central se va face în conformitate cu reglementările Depozitarului Central. 

Conditii de validare a subscrierilor 

Subscrierile pentru acţiunile noi nu vor fi validate daca 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 condiţiile prevăzute în 
contractul de prestări de servicii de investiţii/custodie încheiat cu Participantul, respectiv cu 
Intermediarul Ofertei. 
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Subscrierile realizate în baza unor documente primite în afara Perioadei de subscriere sau care nu 
respectă condiţiile menţionate în prezentul Prospect nu vor fi validate. Emitentul sau Intermediarul 
nu vor fi ţinuţi răspunzători dacă, din motive independente de aceştia, Contul colector nu este 
efectiv creditat cu sumele reprezentând valoarea acţiunilor noi subscrise înainte de ora 13:00 a 
ultimei zile a Perioadei de subscriere. 

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toată Perioada de derulare a ofertei, cu excepţia 
prevăzută de lege prin 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 subscrierea în tennen de trei zile lucrătoare de la 
publicarea respectivului supliment, prin depunerea unui Formular de Retragere a acceptului de a 
subscrie în condiţiile prevăzute în prezentul Prospect. Retragerea unei subscrieri poale fi numai 
integrală, nu şi parţială. 

Acţiunile Oferite vor putea fi subscrise proporţional cu numărul de drepturi de preferinţă deţinute, 
rata de subscriere fiind de un drept de preferinţă pentru achiziţionarea a 1,560389 acţiuni noi. 

Numărul maxim de acţiuni care poate fi subscris de un investitor poate fi aflat prin înmulţirea 
numărului de drepturi de preferinfă de care acesta dispune cu rata de subscriere de 1,S60389. În 
cazul în care valoarea rezultată nu este un număr întreg, aceasta se rotunjeşte în jos până la cel mai 
apropiat număr întreg. Numărul maxim d �t"eirţ.poate fi subscris de un investitor cu deţineri 
în Secţiunea I a Depozitarului Central �te fi �flat şi prin contactarea Intermediarului Ofertei sau 
a Emitentului, în timp ce investitorii delineri în Secţiunea a li-a a Depozitarului Central pot 
contacta Intermediarul la care aceştia a � &his un cont de investi�i. 

Orice persoana fizica sau juridica, rezid · ,. sau nerezidentă poate subscrie Acţiunile Oferite prin
prezenta Ofertă publică aferentă operaţiunifjJ_e_ majorare de capital social, cu condiţia să deţină 
drepturi de preferinţă conform celor prezentate anterior. Orice subscriere făcută în 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, în cazul în care un investitor subscrie o cantitate mai mare de acţiuni decât i se cuvin, 
subscrierea va fi considerata valida pentru numărul de acţiuni care i se cuvin, iar diferenţa dintre 
valoarea subscrisa şi valoarea acţiunilor pe care era îndreptăţit să le subscrie îi va fi returnată. 
Returnarea sumelor se face de către Emitent, în termen de maxim 5 (cinci) Zile Lucrătoare de la data 
de încheiere a perioadei de Ofertă. 

În cazul în care un investitor achită o sumă mai mică decât contravaloarea acţiunilor subscrise, 
atunci subscrierea este considerata validă pentru numărul de acţiuni corespunzător sumei virate. 

După încheierea ofertei derulate prin plasament privat, acţiunile nou emise rămase nesubscrise vor 
fi anulate prin decizia Administratorul Unic care va constata rezultatul operaţiunii de majorare de 
capital social, va aproba modificarea capitalului social prin majorarea acestuia cu valoarea acţiunilor 
efectiv subscrise şi va dispune întreprinderea 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 şi Formularul de Retragere a acceptului 
de a subscrie vor fi disponibile pe pagina de internet a Intermediarului Ofertei 
(https://www,goldring.ro/), pagina de internet a BVB în calitate de administrator al SMT 
(https://www.bvb.ro/), precum si, în format fizic, la sediul Emitentului şi Intermediarului. 
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5.1.4 Revocarea 
subscrierii 

5.1.5 

Prezentul prospect nu constituie o ofertă sau invitaţie făcută de Emitent sau Intermediarul Ofertei 
sau în numele lor de a subscrie acţiuni în jurisdicţiile unde această ofertă sau invitaţie nu este 
autorizata sau este restricţionată în orice mod sau pentru potenţiali Investitori ce nu pot subscrie în 
mod legal. Persoanele care decid să subscrie Acţiuni în cadrul prezentei Oferte sunt obligate să 
cunoască restricţiile şi limitările Ofertei şi să se conformeze acestora. 

Indiferent de modalitatea aleasa, subscrierea în aceasta Oferta 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. Intermediarul 
Ofertei şi intermediarii prin care se subscrie în Ofertă trebuie să îşi informeze investitorii cu privire 
la condiţiile de derulare a Ofertei. Aceştia sunt exclusiv responsabili pentru implementarea Ofertei 
şi respectarea condiţiilor de derulare a Ofertei menţionate în prezentul Prospect şi a reglementarilor 
ASF. 

Indicarea momentului şi a condiţiilor în care oferta ponte fi revocată sau suspendată şi a posibilităţii sn11 

imposibili tă/ii de revomre a ofertei după începerea tranzacJionării. 

Oferta nu poate fi revocată sau suspendată ,_ .:·�fimirea avizului de la Autoritatea de 
Supraveghere Financiara. Potrivit art. 12 · -�egea 24'�017 privind emitenţii de instrumente 
financiare şi operaţiuni de piaţă, ASF poat �1sRune interzicerea Ofertei în termen de un an de la 
închiderea ofertei publice prin � .. Ţ 
(a) revocarea aprobării Prospectului, dac �constată că de.rularea Ofertei se face cu încălcarea
prevederilor legale, dacă apreciază că cir -.J,nţele uţterioare deciziei de aprobare determină
modificări fundamentale ale elementelor şi l'rtelor....tare 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 în eroare.

ASF poate suspenda Oferta în condiţiile legii, suspendarea acesteia oprind curgerea perioadei de 
derulare. În conformitate cu prevederile art. 32, alin (1) Iii. d) al Regulamentului UE nr. 1129/2017 
privind Prospectul, Autoritatea de Supraveghere Financiara are competenta de a suspenda oferta 
publica timp de cel mult 10 zile lucrătoare consecutive, dacă exista motiv întemeiat să suspecteze 
încălcarea prevederilor regulamentului sus-numit. Potrivit art. 13 din Legea nr. 24/2017 privind 
emitentii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă republicată, la ridicarea sau la încetarea 
suspendării, derularea ofertei publice va fi reluată. 
O descriere a posibilităţilor de reducere a subscrierii şi a mod11l11i de rambursare a sumelor excedentare

plătite de subscriitori. 

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toata Perioada de derulare a ofertei cu excepţia 
prevăzută de lege prin 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 după publicarea 
respectivului supliment, prin depunerea unui Formular de retragere a acceptului de a subscrie în 
condiţiile prevăzute în prezentul Prospect. 

Sumele cuvenite Investitorilor ca urmare a (1) invalidării subscrierii, a (2) diferenţelor constatate 
între valoarea acţiunilor subscrise efectiv în baza drepturilor de preferinţă deţinute şi valoarea 
plătită în plus de către investitor vor fi returnate acestora în conturile bancare indicate în 
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5.1.6 

5.1.7 

Formularele de subscriere, în termen de 5 Zile Lucrătoare de la data închiderii Ofertei. Sumele 
cuvenite Investitorilor ca urmare a (3) revocării 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 incidente plaţilor efectuate către acţionarii îndreptăţiţi cad in sarcina acestora 
şi vor fi suportate de către aceştia. 

Nu există posibilitatea de a se înregistra suprasubscriere în cadrul prezentei Oferte. 

Detalii privind cuantumul minim şi/sau maxim al 11nei subscrieri (exprimat fie În număr de valori 

mobiliare, fie În valoarea globală a investiţiei). 

Nu este cazul. Volumul de acţiuni pe care un investitor este îndreptăţit să ii subscrie se înscrie în 
intervalul, 1 acţiune şi, respectiv, numărul maxim pe care este îndreptăţit să ii subscrie, în funcţie 
de numărul de dre turi de referin ă de ·nule la data de inre ·strare. 
Indicarea termenului În care poate fi retrasă o solicitare de subscriere, daal investitorii sunt autorizaţi să îşi 

retragă subscrierea. 

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toata Perioada de Subscriere, cu excepţia 
prevăzută de lege prin arl 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1129/2017 modiJicat prin art. 1, punctul 
8 din Regulamentul UE nr. 337/2021 a introd ·· �suplimente la prospectul de ofertă. 

o :..ii,.,. 

Emitentul este obligat să publice un s meQt la Prospect în cazul în care intervine un factor 
semnificativ, o eroare materială sau i ctitate-materialâ privind informaţiile cuprinse în Prospect 
care ar putea influenţa evaluarea vaio �rmobiliare, cu condiţia ca acestea să fi apărut sau să se fi 
constatat înainte să expire perioada de abilitate a ofertei. 

In condiţiile legii, Emitentul poate modifi �nii_prospectului cu condiţia: 

sa obţină aprobarea ASF de modificare a prospectului, 
modificarea termenilor ofertei sa nu conducă la condiţii mai puţin avantajoase pentru cei 
cărora le este adresata, 
modificarea sa facă obiectul unui anunţ care sa fie adus la cunoştinţa investitorilor în aceleaşi 
condiţii ca şi prospectul. 

Orice cerere de modificare a prospectului va fi depusă la ASF cu cel puţin 3 Zile Lucrătoare 
anterioare ultimei zile de derulare a ofertei. 

După aprobarea de către ASF, suplimentul va fi publicat pe pagina de internet a Intermediarului 
(www.go1dring.rq) şi a BVB (www.bvb.ro. simbol "EEAI"). 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 unnează zilei în care este publicat suplimentul. 

In caz de supliment / modificare a prospectului, investitorul îşi poate retrage subscrierea în 
termen de 3 (trei) Zile Lucrătoare după publicarea respectiwlui supliment, prin depunerea unui 
Formular de Retragere a acceptului de a subscrie întocmit în două exemplare originale şi 
împreună cu documentele însoţitoare prevăzute pentru Formularul de Subscriere, la sediul 
Intennediarului unde a fost depus anterior Formularul de Subscriere. Fonnularul de Retragere a 
acceptului de a subscrie este disponibil, atât electronic, pe pagina de internet a Intermediarului 
(www,&oldrin&,ro) şi a BVB (www.bvb.ro, cât şi pe suport de hârtie la sediul Intermediarului 
Ofertei din Târgu-Mureş, str. Tudor Vladimirescu 56A, Jud Mureş, cod 540014, şi la sediul 
Emitentului. 

51 



5.1.8 Metoda şi 
datele-limită 
pentru plată, 
respectiv livrarea 
valorilor 
mobiliare 

Investitorii cu deţineri în Secţiunea I a Depozitarului Central 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 BCR, cod IBAN RO51RNCB0003037781370060. (Contul Colector). 
Dovada achitării preţului acţiunilor subscrise de către un investitor care deţine acţiuni ale 
Emitentului în Secţiunea 1 a Depozitarului 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 ID-a a Depozitarului Central, plata 
acţiunilor subscrise se face în conformitate cu reglementările Depozitarului Central completate de 
politicile Intermediarului prin care se subscrie. 

Astfel, pentru subscrierile realizate atât prin intermediul SSIF GOLDRING S.A. cât şi printr-un alt 
intermediar autorizat de către ASF, sumele aferente acţiunilor subscrise vor fi virate de către 
investitori conform procedurilor indicate de intermediarul respectiv, iar decontarea sumelor plătite 
se realizează direct între Participant şi Depo · ,11q:al S.A. 

v- �v. 
Pentru validarea subscrierii, acţiunile s "rise-,vor �µi constatate ca plătite integral la data 
subscrierii, conform celor prezentate în a � t �ospect P�nfru ca o subscriere să fie validată, contul 
colector al Emitentului va trebui debitat � af oare a aferentă i,ubscrierii până la ora de închidere din 
ziua subscrierii, respectiv ora 17:30, sau r!,13:00, daca.subscrierea s-a efectuat în ultima zi din
perioada de subscriere. · ' , .
Emitentul şi Intermediarul nu percep comisioane şi taxe suplimentare subscriitorilor în Ofertă. În 
sarcina subscriitorilor vor fi taxele şi comisioanele percepute, in mod curent. de instituţiile pieţei 
de capital. 

Ulterior finalizării operaţiunii de majorare de capital social, Administratorul Unic va constata 
rezultatele Ofertei, respectiv numărul efectiv de acţiuni subscrise şi plătite în cadrul Ofertei de către 
Investitori şi va efectua toate formalităţile necesare în raport cu Registrul Comerţului, ASF şi 
Depozitarul Central în vederea înregistrării majorării capitalului social şi tranzacţionării acţiunilor 
nou-emise prin sistemele BVB. 

Decontarea subscrierilor validate în cadrul Ofertei, efectuate în baza exercitării drepturilor de 
preferinţă de către Investitorii care deţin acţiuni în Secţiunea 2 la momentul subscrierilor se va 
realiza conform reglementarilor Depozitarului Central privind procesarea evenimentelor 
corporative. 

Pentru investitorii care au subscris 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 subscrierilor realizate prin sistemul Depozitarului Central corespunzătoare drepturilor de 
preferinţă evidenţiate în momentul subscrierii în Secţiunile Il şi III ale Depozitarului Central, 
precum şi a subscrierilor valide realizate prin intermediul SSIF GOLDRING S.A. corespunzătoare 
drepturilor de preferinţă evidenţiate în momentul subscrierii în Secţiunea 1, rezultatul subscrierilor 
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5.1.9 

5.1.10 

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. 

Acţiunile rămase nesubscrise în Perioada de Ofertă vor fi ofertate în a doua Etapă a majorării de 
capital social, în cadrul unui plasament privat adresat unui număr de cel mult 149 investitori de 
retail alături de un număr nelimitat de investitori profesionali, la un preţ de emisiune care va fi 
stabilit prin decizia Administratorului Unic. 

Etapa a li-a a majorării nu face obiectul prezentului Prospect. Etapa a li-a va începe în a 5-a Zi 
Lucrătoare de la încheierea Etapei I şi se va derula pe parcursul a 5 Zile Lucrătoare, cu posibilitatea 
închiderii anticipate prin decizia Administratorului Unic. Caracteristicile şi termenii ofertării 
acţiunilor obiect al Etapei a li-a a majorării capitalului social, inclusiv preţul de emisiune sau 
modalitatea de determinare a acestuia vor fi stabilite prin hotărârea Administratorului Unic al 
Societăţii, ulterior încheierii Etapei I. Etapa a li-a va putea fi oricând încheiată anticipat de către 
Emitent, în baza consultărilor cu Intermediarul. 

Eventualele acţiuni rămase nesubscrise după încheierea plasamentului privat vor fi anulate. 

Acţiunile nou subscrise in cadntl prezentei operaţiuni de majorare a capitalului social se 
consideră emise după înregistrarea noului capital social la ONRC, ASF şi, ulterior, la instituţiile 

i ei de ca itat. 

O descriere detnliată II modalităţilor de publicare �ltnJelor o}t!t.l� şi data publicării.
� <- I 

Rezultatele subscrierilor vor fi făcute pu �ce_.,,printr-un raport curent publicat pe site-ul BVB 
(https://www.bvb.ro/l. care va fi transmis ş1 ta ASF în termen pe maxim 5 (cinci) Zile Lucrătoare de 
la ex irarea Perioadei de Ofertă. 

Proced1m1 de exerdtare a ori că mi drept preferenfia�•bscrîere, negodabilitaten drepturilor de subscriere
şi regimul aplic:nt dreph1rilor de subscriere neexercitate.
În cadrul Ofertei nu sunt înregistrate drepturi preferenţiale de subscriere, drepturi negociabile sau 
drepturi neexercitate. 

Punctul 5.2. Planul de disbibuire şi de alocare a valorilor mobiliare 

Punctul 5.2.1 

Punctul 5.2.2 
Acţionari care 
intentionează sa 
subscrie peste 5% 
din oferta 

Punctul 5.2.3 
Informaţii înainte 
de alocare 

Diversele categorii de potenţiali investitori dirora le sunt oferite valorile mobiliare. În cazul în rore oferta se
face simultan pe pieţele din două sau mai multe ţări şi dacă o tranşă a fost sau este rezervată anumitor pieţe,
se indică această tranşă.
Nu este cazul. 

În măsum în care aceste infomznţii sunt cunoscute emitentului, se indică dacii prindpalii săi acţionnri sau
membri ni org1111elor sale de administrare, supraveghere sau conducere inlenţioneazii să subscrie la ofertă sau
dacă orice persoană intenţionează să subscrie peste 5 % din ofertă.

· Nu este cazul. Emitentului nu îi sunt cunoscute informatiile cu privire la subscrierile în cadrul Ofertei
de către acţionarii săi.

Infom111ţii inninte de alocare (a-f divizarea ofertei în tranşe, exercitnrea dreptului de redistribuire, metode de
alocare aplicabile trnnşei investitorilor individuali I angajaţilor emitentului, regimuri preferinţele, nlociiri
minime individuale):
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Punctul S.3 
Procedura de 
notificare a 
subscriitorilor 

Nu este cazul. 

(g) condiţiile de închidere a ofertei şi data la care oferta ar p11tea fi închisă cel mai devreme;

Etapa I care face obiectul Prospectului nu poate fi închisă anticipat. Etapa a li-a, care presupune 
ofertarea acţiunilor rămase nesubscrise în prima Etapă în cadrul unui plasament privat, poate fi 
închisă anticipat prin decizia Administratorului Unic, în baza consultărilor cu Intermediarul. 

(h) dacă se admit subscrieri multiple şi, în caz contrar, modul în care vor fi tratate subscrierile multiple.

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

Proced11ra de 11otificnre a s11bscriitorilor cu privire la c11aut11m11l cnre le-a fost alocat şi infom1aţii din aire să 
reiasă dacii tranzacţionarea poate să Înceapă înainte de această notificare. 

După finalizarea ofertei şi înregistrarea noului capital social la ORC, ASF şi ulterior la instituţiile 
pieţei de capital, Emitentul va notifica acţionarii subscriitori cu privire la numărul de acţiuni care le
a fost alocat în urma încheierii majorării capitalului social. 

Acţionarii din Secţiunea 1 vor fi notificaţi direct de către Emitent prin mijloace electronice la adresa 
. de e-mail precizată în Formularul de Subscriere, în timp ce informaţiile privind alocarea acţiunilor 

către investitorii din Secţiunea Il şi m vo E i, Qlise de către Emitent prin intermediul 
Participanţilor la sistemul Depozitarului Ce '•(� 

� 1 � 

�otificarea se va foce cel târziu în prima 11\J�ătoare de la data intrării în posesia Certificatului de 
lnregistrare a Instrumentelor Financiare el Berat de către ASF. 

• J 

Acţiunile subscrise sunt liber tranzacţiona -� 4

imediat după înregistrarea acestora la ASF şi la 
instituţiile pieţei de capital, independent de mo · tµI notificării acţionarilor subscriitori. 

Punctul S,4. Stabilirea preţurilor 

Punctele 
S.4.1.-S.4.2

Punctul 5.4.3. 
Procedura de 
publicare a 
preţului de 
ofertă. 

Indicarea preţullli la aire vor fi oferite valorile mobiliare şi a cuantumului eventualelor cheltuieli şi taxe percepute 
subscriitonilui sa11 mmpărătonll11i. 

Potrivit hotărârii AGEA întrunită la data de 28.04.2022, preţul la care deţinătorii drepturilor de 
preferinţă vor putea subscrie va fi de 0,17 lei I acţiune. 

Acţiunile care nu vor fi subscrise şi vărsate de titularii drepturilor în etapa exercitării drepturilor de 
preferinţă vor fi oferite în Etapa a II·a printrTun plasament privat, unui număr maxim de 149 de 
investitori şi un număr nelimitat de investitori profesionali, la un preţ care va fi stabilit prin decizia 
Administratorului Unic ulterior încheierii Etapei I a majorării de capital social. 

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

Preţul de subscriere a fost adus la cunoştinţa investitorilor prin intermediul Hotărârii Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 28.04.2022 şi a prezentului Prospect 

Dacii acţionarii emitentului bencjicinz.ă de un drept preferet1ţial de subscriere şi dacii acest drept este restrât1s sau 
anulat, se indică bazn stabilirii preţului de emisiune dacă acţiunile trebuie plătite în numerar, premm şi motivele 
şi beneficiarii acestei restric/ii sau anulări. 

Nu este cazul. 

În cazul în cnre există sau nr putea exista o difere11/ă semnificativă î11tre preţul ofertei publice şi costul efectiv 
suportnt în numerar de către membri ai organelor de administrare, conducere ori supraveghere sa11 de ciltre 
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membri ai co11d11cerii sau persoa11e afiliate acestora pe11tr11 valorile mobiliare pe cnrc le-au achiziţionat î11 a,drul 
tranzJJcţiilor efectiuzte î11 curs11I ultimului exerdţiu financiar sau pe care au dreptul să Ie achiziţioneze, se prezintă 
o comparaţie între contribuţia publicului în cadrul ofertei publice şi contribuţia efectivă in numerar a acestor
persoa11e.

Nu este cazul. 

Punctul 55 Plasarea şi subscrierea 

Punctul 5.5.1. 
Coordonatorul 
Ofertei. 

Punctul 5.5.2 
Depozitarul. 
Agentul de 
plata 

Punctul 5.5.3 
Angajamente 
ferme 

Punctul 5.5.4 

Intermediarul Ofertei este SSIF Goldring S.A., consultant autorizat, cu sediul în Târgu Mureş, Str. 
Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureş, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. }26-
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, înscrisă in Registrul CNVM/ASF cu nr. PJROlSSIF/260045, 
telefon/fax 0265 269195 / 0365 455 254, e-mail goldring@goldring.ro, site web www.goldring.ro. 

Numele şi adresa agenţilor de plată şi a depozitarilor di11 fiecnre ţară implia,tă. 

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 fo r;,, trase prin subscrierea în cadrul Ofertei a 
Investitorilor cu drepturi de preferinţă deţi �ÎIJ�Secţi��a I a Depozitarului Central este deschis la 
Banca BCR, cod IBAN RO51RNCB000303 13v'oo'60. 

.... 
4 , I 

Denumirea şi adresa c11Htifţilor care şi-nu as at un angajament ferm de a subscrie emisiunea şi a entilifţilor 
care şi-a11 dat acordul în vederen plasării valorii obiliare, fără a-şi asuma 1111 angajament fenn sau în temeiul 

�-f'f .. 

11nei co11tmct care prevede o obligaţie de mijloace. -indicii trăsăturile sem11ificntive ale acordurilor încheiate, 
inclusiv colele. În cazul în cnre nu este subscrisă întreaga emisiune, se include o declamţie privind partea 
neacoperită. Se indică valoarea globală a comisionului de subscriere şi a comisiomllui de plasare. 

Pentru Etapa I, nu este cazul. 

Pentru Etapa a II-a, de ofertare a acţiunilor rămase nesubscrise în Etapa I în cadrul unui plasament 
privat care nu se va derula în baza prezentului Prospect, Intermediarul care va derula plasamentul 
privat, în baza acordului de plasare a valorilor mobiliare dar fără a-şi asuma un angajament ferm. este 
SSIF Goldring S.A. Oferta va putea fi oricând încheiată anticipat de către Emitent, în baza consultărilor 
cu Intermediarul. În cazul în care nu este subscrisă întreaga emisiune, acţiunile rămase nesubscrise vor 
fi anulate, fără ca Intermediarul amintit să fie responsabil pentru nesubscrierea integrală a emisiunii. 
Emitentul şi Intermediarul nu percep comision de subscriere. 

Mome11t11l î11 care acordul de subscriere a fast sa11 va fi încl,eiat. 

Nu este cazul. 

Punctul 5.6 Admiterea la tranzacţionare şi modalităţile de tranzacţionare 

Punctul 5.6.1 Se indică dacă valorile mobiliare oferite fac sau vor face obiect11l unei solidtări de admitere la tranzacţionare pe o 
piaţă de creştere pe11tr11 /MM-uri sau în cadrul unui sistem multi/ateml de tmnZJ1cţionare, în vederea distribuirii 
lor pe o astfel de piaţif de creştere sau în cadrul unui astfel de sistem, arz în care se indică pieţele în cnuză. Aceste 
informaţii trebuie precizate fără a se lăsa impresia cii admiterea la tranzacţionare va fi în mod necesar aprobată. 
Se indică, dacă sunt cunoscute, datele cele mai apropiate la care vor fi admise la tmnzacţionare valorile mobiliare. 
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Punctul 5.6.2 

Punctul 5.6.3 

Punctul 5.6.4 

Punctul 5.6.5 

Punctul 5.6.6 

Valorile mobiliare nou emise vor fi disponibile la tranzacţionare în aceleaşi condiţii ca si celelalte 
acţiuni ale Emitentului, respectiv piaţa SMf administrată de BVB. 

Toate pieţele de creştere pentru IMM•uri sau sistemele multilaterale de tranzacţionare în cadrul airom, după cunoştinţele emitentului, sunt deja admise la tranzacţionare valori mobiliare din aceeaşi clasă 01 şi cele 01re unnează a fi oferite sau admise la tranzncţionnre. 
Acţiunile Electroconstructia Elco Alba Iulia S.A. sunt tranzacţionabile pe Sistemul Multilateral de 
Tranzacţionare administrat de Bursa de Valori Bucureşti S.A., sub simbolul EEAI. 

Daai, simultan sau aproape simultan cu crearea valorilor mobiliare pentru care se solidtă admiterea la tranzacţionare pe o piaţă de creştere pentru /MM-uri sau În cadrul 11nui sistem multilateral de tranzncţionare sau care sunt oferite publicului, suni subscrise sau plasate prival valori mobiliare din aceeaşi clasă sau dacă suni create valori mobiliare di11 alte clase care vor face obiech,I 111111i plasament public sau privat, se indiai natura acestor operaţiuni, precum şi numărul şi caracteristicile valorilor mobiliare care fac obiectul operaţiunilor În cauză. 
Nu este cazul. 

fn cazul admiterii la tranzacţionare pe o piaţă de cr. ...... � e pq1tm IM�1ri sau î11 cadrul 111111i sistem multilateral de tranzacţionare, informaţii detaliate privind en .._: ţile care şi-au7su at un angajament fenn de a acţiona ca intmn,dWri p, pi,ţd, s,cundan, şi da a ganmta li ;fl,,., aaslom pţ a,laţii da,.;.,.,., şi cumpinm, P""'mşi o descriere a principalilor tenneni ai angajamen ui asumat. • r:" 
� ..... 

Nu este cazul. Emitentul nu are angajamente cu în tat1 de a acţiona in piaţa secundară şi de a 
garanta lichiditatea tranzacţiilor acţiunilor. 

Detalii privind stabiliznrea, în co11forn1itate c11 punctele 5.6.5.1-5.6.5.6, în cazul unei admiteri la tranzacţionare pe o pia/ii de creştere pmtm IMM-11ri sau în cadml unui sistem multilateral de tranzacţionare, în cazul î,i care un emitent sa11 un acţionar cnre doreşte să vândil a acordat o opţiune de supraalocare sau s·a propus, Î11 alt fel, desfăşurarea unor activităţi de stabilÎZllre a preţului i11 legătură a, o ofertă. 
Nu este cazul. Punctele 5.6.5.1. -5.6.5.6 nu se aplică. 

lnfomraţii privind dispozitivele de supraalocare şi prelungire. 
Nu este cazul. 

Punctul 5.7 Delinători de valori mobiliare care doresc să le vândă 

Punctul 5.7.1 

Punctul 5.7.2 

Numele şi adresa de la loe11l de munai ale persoanei sau entităţii care oferă spre vâ11znre valorile mobiliare, 11at11ra f1111cţiei oe11pate sau a altor relaţii semnificative avute de potenţialii vânzători cu emitentul sau oricare dintre predecesorii acestuia sau părţile afiliate la acesta i11 cursul ultimilor trei ani. 
Nu este cazul. 

Numărul şi clasa valorilor mobiliare oferite de fiecare dintre deţinătorii cnre doresc să vândă. 
Nu este cazul. 
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Punctul 5.7.3 in ceea ce priveşte contractele de restricţionare, se furnizează detalii cu privire ln 11m1ătonrele elemente: (n) părţile 
implicnte; (b) conţinuhll contrnchll11i şi excepţiile prevăzute; (c) indicnren durata perioadei de restricţionnre. 

Nu este cazul. 

Punctul 5.8. Diluarea 

Punctul 5.8.1 

Punctul 5.8.2 

O comparaţie între partidparen la cnpitalltl sodal şi dreph1rile de vot ale acţionnrilor existenţi inninte şi d11pă 
majomrea capital11l11i rezultată în um,a ofertei publice, pres11p1mtind că acţionarii existenţi nu subscriu noile 
acţiuni. 

Dată fiind acordarea de drepturi de preferinţă tuturor acţionarilor în cadrul operaţiunii de majorare 
de capital social, prezenta Emisiune / Ofertă nu conduce la diluarea directă şi automată a deţinerilor 
acţionarilor. În ipoteza în care toţi acţionarii subscriu în ofertă, nu se înregistrează diluarea deţinerilor 
lor. 

Însă, în măsura în care unii dintre acţionarii Emitentului nu vor subscrie acţiuni noi în cadrul Ofertei, 
în 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 capitai va înregistră o diluare a deţinerii până la 0,39057"/o ulterior majorării de capital, 
respectiv, o diluare procentuală de 60,943%, în ipoteza în care acţionarul respectiv nu subscrie în 
majorare, şi toate acţiunile puse în vânzare în majorarea de capital sunt subscrise. 

Nu se aplică. Acţionarii care subscriu pr . ·P.!'t'
l cu deţinerea lor, nu se vor dilua. Nu exista vreo 

situaţie în care întreagă emisiune sau fte din el să fie rezervata anumitor investitori instituţionali 
sau de retail. � 

Ei: -< 
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