ANGAJAMENT PRIVIND RESPECTAREA DE CATRE INTERMEDIARII PRIN CARE SE
SUBSCRIE IN CADRUL OFERTEI PUBLICE DE CUMPĂRARE A ACTIUNILOR PREBET
S.A. Aiud (SIMBOL PREB) A CONDITIILOR DE DERULARE A OFERTEI PUBLICE,
PRECUM SI A PREVEDERILOR INSCRISE IN DOCUMENTUL DE OFERTA APROBAT
PRIN DECIZIA ASF NR. 955 DIN DATA DE 20.07.2022
Număr de înregistrare................................. data. ..................................
______________________________________ S.S.I.F., cu sediul în _________________, str.
__________________, nr. ________, jud. ______________, înregistrată la ORC, sub nr.
_______________, cod unic de înregistrare _______________, nr. și data deciziei de autorizare
_____________, reprezentată legal prin ________________________________, în calitate de
__________________________, prin care se subscrie in cadrul Ofertei Publice de Cumpărare de
acțiuni emise de Prebet S.A. Aiud,
prin semnarea prezentului act ne angajăm să:
1. Respectăm prevederile Instrucțiunii nr. 3/2007, modificată prin Instrucțiunea nr. 2/2010
privind derularea ofertelor publice prin intermediul sistemului de tranzacționare al unui
operator de piață/sistem;
2. Respectă, condițiile de derulare a ofertei publice precum și prevederile înscrise în documentul
de ofertă publică de cumpărare a acțiunilor emise de PREBET S.A. Aiud, aprobată prin
Decizia A.S.F. nr. 955 din data de 20.07.2022.
3. Informăm Clienții cu privire la condițiile de derulare a Ofertei și a prevederilor înscrise în
Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare a acțiunilor emise de Prebet S.A. Aiud;
4. Verificăm la momentul completării formularelor de subscriere, cerințele de validitate
prevăzute in documentul de Oferta Publica de Cumpărare si sa certific respectarea acestora
prin introducerea ordinelor aferente formularelor de subscriere in sistemul de tranzacționare
aferent ofertelor publice;
5. Acceptăm subscrieri și să introducem ordine aferente respectivelor formulare de subscriere
numai ulterior transmiterii către Goldring1 S.A. S.S.I.F. a prezentului angajament.
DATA: Ziua _______ Luna _________ Anul _____________
SSIF _______________,
prin reprezentant legal _____________
Semătura ________________________
1

Prezentul formular, se va transmite, după completare şi semnare, Goldring S.A. S.S.I.F. prin fax la nr. 0365/455.254,
scanat prin email la adresa goldring@goldring.ro, sau prin poştă, la sediul societăţii din Tg. Mureş, str. Tudor Vladimirescu
56A, jud. Mureş.

