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NOTA CATRE INVESTITORI 

Acest Prospect contine informatii in legatura cu oferta de actiuni aferenta operatiunii de 
majorare a capitalului social prin aport in numerar conform hotararii Adunarii Generala 
Extraordinare a Actionarilor din data de 17.05.2018, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei Partea a IV-a nr. 2037 din data de 29.05.2018. Aceasta operatiune presupune 
oferirea catre detinatorii drepturilor de preferinta, a posibilitatii de a subscrie actiunile nou 
emise in vederea majorarii capitalului social. Oferta este intermediata de SSIF Goldring S.A. 

Emisiunea de drepturi de preferinta se adreseaza actionarilor emitentului inregistrati la 
data de inregistrare stabilita de AGEA, respectiv 08.06.2018, iar nivelul de informatii 
prezentate in prospect este proportional cu acest tip de emisiune. lnformatiile continute in 
prezentul Prospect prezinta situatia Emitentului la data Prospectului in limita documentelor 
si informatiilor selectate si puse la dispozitie de catre Emitent, cu exceptia situatiilor in care 
se mentioneaza expres o alta data. 

Emitentul si lntermediarul nu au nic10 responsabilitate cu privire la actualizarea sau 
completarea informatiilor in cazul oricarei schimbari care poate ,;_9paliea;,: in situatia 
Emitentului cu exceptia modificarilor de natura a afecta decizia inyestitionala pe parcursul 
derularii Ofertei, caz in care se aduc la cunostinta investitorilor pr:intr-un amendament la 
Prospect in conformitate cu legislatia aplicabila. ' ) 

f ~ ~ : ·, _, 

lnformatiile cuprinse in acest Prospect au fost furnizate de Emitent .sau provin clln surse 
publice, conform indicatiei din Prospect. Nicio alta persoana fizica a'u juridica, in afara 
lntermediarului si a Emitentului nu a fost autorizata sa furnizeze informatii sau documente 
referitoare la Oferta descrisa in prezentul Prospect si nicio alta persoana fizica sau juridica 
nu a fost autorizata sa furnizeze informatii sau documente referitoare la Oferta, altele 
decat cele cuprinse in acest Prospect si in documentele incorporate prin referinta in acesta. 
Orice informatii sau documente furnizate in afara Prospectului sau a documentelor astfel 
incorporate nu trebuie luate in considerare ca fiind autorizate de catre lntermediar sau de 
Emitent. 

lnformatiile din acest Prospect au un caracter exclusiv informativ si nu vor fi interpretate ca 
fiind opinie legala, financiara sau fiscala . Nimic din continutul acestui Prospect nu va fi 
interpretat ca o recomandare de a investi sau o opinie a lntermediarului asupra situatiei 
Emitentului sau ca o consiliere de natura juridica, fiscala, financiara sau consultanta 
profesionala de afaceri. 

In luarea deciziei de a subscrie Actiunile Oferite, investitorii trebuie sa se bazeze pe propria 
analiza asupra termenilor Ofertei, inclusiv a avantajelor si a riscurilor implicate. Fiecare 
subscriitor al Actiunilor Oferite trebuie sa respecte toate legile si reglementarile in vigoare, 
lntermediarul sau Emitentul neavand nicio responsabilitate in legatura cu aceasta. 

Fiecare investitor va trebui sa isi consulte consultantii juridici, financiari, fiscali sau alti 
consilieri in legatura cu aspectele juridice, de impozitare, de afaceri, financiare sau in 
legatura cu aspectele implicate de subscrierea, cumpararea, pastrarea sau transferarea 
Actiunilor Oferite. lntermediarul si Emitentul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire 
la aceste aspecte. 
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lntermediarul actioneaza exclusiv pentru Emitent in legatura cu Oferta si nu va fi 
responsabil legal sau contractual fata de alte persoane. 

Prezentul Prospect nu constituie o oferta sau o invitatie facuta de catre Emitent sau de 
catre lntermediar, sau in numele Emitentului sau a lntermediarului, de a subscrie Actiuni 
Oferite in jurisdictiile unde o astfel de oferta sau invitatie este ilegala, nu este autorizata, 
este restrictionata in orice mod sau necesita o autorizare, aprobare sau notificare pentru ca 
potentialii investitori sa poata subscrie in mod legal. 

Cu exceptia Romaniei, Emitentul sau lntermediarul nu a luat nicio masura care sa permita 
derularea acestei Oferte in nicio tara a UE sau SEE si intr-o tara terta UE sau SEE, nici in 
Statele Unite ale Americii, Australia, Canada sau Japonia sau catre persoane rezidente sau 
localizate in aceste tari. 

Persoanele care decid sa subscrie Actiuni Oferite in cadrul prezentei Oferte sunt obligate sa 
cunoasca restrictiile si limitarile Ofertei si sa se conformeze acestora. Prin subscrierea de 
Actiuni Oferite, nerezidentii isi asuma orice responsabilitate decurgand din considerarea 
unei astfel de subscrieri ca fiind ilegala conform legilor statului de rezidenta. 

Actiunile Oferite nu au fast si nu vor fi inregistrate conform legii privind valorlle mobiliare 
din Statele Unite ale Americii. Actiunile Oferite nu pot fi oferite, va n,(:lute·'~a~ 1 nSt~E1inate in 
orice fel in Statele Unite ale Americii sau catre orice pers 6i1a de cetateh1 sau 

I .! (\ 

nationalitate americana si/sau cu domiciliul sau resedinta in unul dintre Statele Uni 'e ale 
> n 

J• 
I ' 
I 

r.i 
Americii. 

Deoarece Emitentul si lntermediarul au informat prin prezenta nota ;ipty! ca nu' au luat 
nicio masura care sa permita efectuarea prezentei Oferte intr-un alt stat, membru UE sau 
stat tert, cu exceptia Romaniei, Emitentul si lntermediarul sunt indreptatiti sa considere ca 
orice persoana care subscrie in cadrul Ofertei nu este supusa niciunei restrictii referitoare la 
subscrierea Actiunilor Oferite de catre legislatia aplicabila in tara sa. 

Emitentul si lntermediarul nu vor avea nicio raspundere pentru neexecutarea subscrierilor 
primite in conformitate cu acest Prospect in caz de forta majora (orice eveniment extern, 
imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, inclusiv fara limitare, calamitati naturale, 
razboaie, rebeliuni, tulburari civile, incendii, greve sau alte evenimente care pot limita 
functionarea institutiilor pietei de capital). 

Dupa primirea vizei din partea Autoritatii de Supraveghere Financiare, prezentul Prospect 
va fi publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (http://www.bvb.ro) precum si pe site-ul 
propriu al Emitentului la categoria investitori (www.redalgroup.ro ). 
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DEFINITll 
In cadrul acestui Prospect, cu exceptia cazului in care se prevede contrariul in mod explicit, urmatorii 
termeni scrisi cu majuscule, vor avea urmatoarele semnificatii, aplicabile atat formelor de singular 
cat si celor de plural: 

,,Actul Constitutiv" Actul Constitutiv al Emitentului 

,,Actiuni", ,,Actiunile Existente" sau Totalitatea actiunilor care sunt emise de cat re 
,,Actiunile Societatii" Societate la data aprobarii prezentului Prospect 

,,Actiunile Oferite" Actiunile oferite de catre Emitent in cadrul ofertei 

,,AGA" Adunarea Generala a Actionarilor Societatii 

,,AGEA" Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 
Societatli 

,,AGOA" Adunarea Generala Ordinara a Action aritor Societatii 
/.I r ·' . 

/,'' 
I 

. ~~~ 
,,ASF" Autoritatea de Supraveghere Fi~~cta.ra 'I 
"CAEN" Clasificarea Activitatifor in Econorttia N a-t;!ol')a l~ 

-
,,Compa11ia" si/sau ,,Emitentul" RETEZAT S.A. SIBIU, emitentul actiunilor prezentate in 
si/sau ,,Societatea" si/sau acest Prospect 

,, RETEZAT SA SIBIU" 

,,Consiliul de Administratie" Consiliuf de Administratie al Societatii 

.,Cont Colector" sau "Contul de Conturile destinate colectarii sumelor corespunzatoare 
Oferta" subscrierilor in cadrul Ofertei, astfel cum sunt acestea 

identificate in prezentul Prospect 

,,Oepozitarul Central" Depozitarul Central S.A., cu sediul in Bucuresti, 
Rom ania, Bulevardul Carol I nr. 34 - 36, etajele 3, 8 si 9, 
sector 2, cod postal 020922, reprezinta institutia care 
asigura servicii de depozitare, registru, compensare si 
decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare, 
precum si alte operatiuni in legatura cu acestea astfel 
cum sunt definite in Legea Pietei de Capital 
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"Formular de revocare" Formularul completat de catre actionarii Emitentului in 
vederea retragerii subscrierilor facute in cadrul Ofertei 

"Formular de subscriere" Formularul completat de catre actionarii Emitentului in 
vederea subscrierii in cadrul Ofertei 

,,SSIF Goldring SA" SSIF Goldring S.A., autorizata pentru activitati specifice 
pietei de capital cu sediul in Targul Mures, str. Tudor 
Vladimirescu nr. 56A, 540014, jud. Mures, inregistrata 
la Registrul Comertului cu nr. J26/440/1998, cod unic 
de inregistrare R010679295 

,,lntermediarul Ofertei" SSIF Goldring SA 

"lnvestitori" Actionarii inregistrati In registrul actionarilor la data de 
1nregistrare aferenta majorarii capitalului social 

,,Legea 24 I 2017" Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente 
financiare si operatiuni de piata, publicata in Monitorul 

"Legea Emitentilor" Oflcial Partea I nr. 213 din 29 martie 2017 

,,Legea Societatilor" Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, 
republicata in Monitorul Oficial nr. 1066 din 
17.11.2004, cu modificarile si compl etarile ulterioare 

/~,, 'G, 
" ,,Leu" sau ,,Lei" sau ,,RON" Moneda oficiala a Romaniei 4'S" ~~ 

, 

"Oferta" Oferta aferenta operatiunii d\,majprar~· ' a capi alului 
~I • . 

social prin apart in numerar 
~ I f·n10. 1 _ 

"Participant", "Ceilalti lntermediari" sau "Participarltl la sistemul 
Depozitarului Central" -societati de servicii de investii 

"Ceilalti lntermediari" financiare autorizate conform legii 

,,Perioada de Oferta" Perioada de derulare a Ofertei, astfel cum este aceasta 
descrisa in prezentul Prospect 

,,Prospectul" Prezentul Prospect privind majorarea capitalului social 
prin apart in numerar a societatii Rerezat SA Sibiu 
aprobat de catre ASF in vederea derularii Ofertei 

,,Registrul Comertului" Baza de date cuprinzand registrele si inregistrarea 
comerclantilor si a altar entitati prevazute de lege 

,,Regulamentul 5/2018" Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de 
instrumente financiare si operatiuni de piata . 

,,Regulamentul 809/2004" Regulamentul (CE) privind implementarea Directivei 
2003/71/ CE in ceea ce priveste informatiile cuprinse in 
prospecte, precum si formatul, includerea si publicarea 
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acestor prospecte si diseminarea materialelor 
publicitare 

,,Regulamentul 486/2012" Regulamentul (CE) nr. 486/2012 de modificare a 
Regulamentului (CE) 809/2004 in ceea ce priveste 
formatul si continutul prospectului, al prospectului de 
baza, al rezultatului si al conditiilor finale si in ceea ce 
priveste cerintele de publicitate 

,,Zi Lucratoare" Orice zi in care atat piata romaneasca interbancara cat 
si sistemele de tranzactionare ale Bursei de Valori 
Bucuresti si sistemele de compensare-decontare ale 
Depozitarului Central sunt deschise pentru 
desfasurarea activitatii 

~W'!Ulii:,."-

7 



REZUMATUL PROSPECTULUI 
Sectiunea A - lntroducere si Avertismente 

Elem. Cerinte de publicitate : 

A.1. Acest rezumat trebuie sa fie citit ca introducere la Prospect, nu este exhaustiv si a 
fast elaborat numai in baza informatiilor detaliate in cuprinsul Prospectului si 
trebuie coroborat cu acesta. 

A.2. 

Orice decizie de a subscrie in Actiunile Oferite trebuie sa se bazeze pe o examinare 
exhaust iva a Prospectului de catre investitori, considerat in integralitatea lui. 
lnvestltoril nu trebuie sa se limiteze la citirea acestui rezumat. 

In cazul in care se intenteaza o actiune in fata unui tribunal privind informatia 
cuprinsa in prospect, se poate ca investitorul reclamant, in conformitate cu 
legislatia interna, sa suporte cheltuielile de traducere a prospectului inaintea 
lnceperii procedurii judiciare. 

0 raspundere civil a revine doar persoanelor care au depus rezumatul, inclusiv orice 
traducere a acestuia, dar doar daca acesta este inselator, inexact sau contradictoriu 
in raport cu celelalte parti ale prospectului, sau daca el nu furnizeaza, in raport cu 
celelalte parti ale prospectului, informatiile esentiale pentru a aj~ta investitorii sa 
decida daca investesc in aceste valori mobiliare. /-.' \., i.·, t, 

/,"1 \ 
Emitentul declara ca nu este de acord ca continutul ac~itui prospect sa p'oat a fi 
folosit pentru revanzarea ulterioara sau plasamentul ul.teri c;i r, sau· final d:e catre 
intermediarii financiari. ' J 

• 1,·or:Ah 

Sectiunea B - Emitent si eventuali garanti 

B.1. Denumirea sociala si comerciala a emitentului: RETEZAT S.A. 

B.2. 'Sediul social si forma juridica a emitentului: Societate pe actiuni cu sediul social in 
Str. J.S. BACH, nr. 4, Sibiu Jud Sibiu 

Legislatia in temeiul careia isi desfasoara activitatea emitentul: legislatia romana 

Tara in care a fast constituit emitentul: Romania 

13.3. 0 descriere a naturii operatiunilor curente ale emitentului si a principalelor sale 
activitati, inclusiv a factorilor-cheie aferenti acestora, cu mentionarea principalelor 
categorii de produse vandute si/sau servicii furnizate si identificarea principalelor 
piete de desfacere in care emitentul concureaza: 
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Principalele activitati lucrative sunt: Organizarea de evenimente in incinta 
restaurantului precum si a centrului expozitional care a fast pus in 
functiune, Valorificarea imobilelor (apartamente) primite in schimbul 
terenu lui cedat in anul 2015 societatii Con Confort SRL, Constructia in regie 
proprie a mai multor imobile cu destinatia de locuinte pe terenurile aflate 
in proprietatea societatii 

B.4a. 0 descriere a celor mai semnificative tendinte recente care afecteaza emitentul si 
ramura de activitate in care acesta functioneaza: 

Mediul economic in care Emitentul opereaza respectiv dezvoltarea de 
ansambluri rezidentiale cunoaste o dezvoltare considerabila datorita cererii 
mari din partea fortei de munca atrase in Sibiu. Cresterea accelerata a 
dobanzii ROBOR de la inceputul acestui an afecteaza, deocamdata, intr-o 
mica masura dezvoltarea si vanzarea noilor imobile rezidentiale. Piata 
organizarii de evenimente se caracterizeaza printr-o concurenta acerba dar 
activitatea societatii pe acest domeniu nu este afectata in acest an 

B.4b. O descriere a oricaror tendinte cunoscute care influenteaza e~.ite'ntt1 lu i· si ramura 

de activitate in care acesta functioneaza. ~~' , • 
1 

, 

Nuse aplica. I 
c J • I 

B.5. Daca emitentul face parte dintr-un grup, o descriere a'\g~pul~i ,si a pozitiei 
emitentului in cadrul acestuia: 

Emitentul nu face parte din niciun grup. 

B.6. In masura in care sunt cunoscute de emitent, numele oricarei persoane care, 
direct sau indirect detine participatii in capitalul emitentului sau drepturi de vot, 
care trebuie notificat in conformitate cu legislatia nationala a emitentului, 
impreuna cu valoarea participatiei unei astfel de persoane. Daca actionarii 
principali ai emitentului au drepturi de vot diferite, in cazul in care au drepturi de 
vot. In masura in care aceste informatii sunt cunoscute de emitent, se precizeaza 
daca emitentul este detinut sau controlat, direct sau indirect, si de catre cine, si se 
descrie natura acestui control : 
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Actionarii principali al Emitentului sunt : Ona Aldea loana (nasc. Bozdog) - cetatean 

roman, nascut in, nascut la data de 26.03.1980 in lac. Sibiu, jud Sibiu, 
domiciliat in Romania, localitatea Sibiu; DI Aldea Gheorghe Aurel cetatean 
roman, nascut in, nascut la data de z in lac. Marpod, jud Sibiu, domiciliat in 
Romania, localitatea Sibiu Kobi Design SRL - cu sediul in Sibiu, str. P-ta 
Ta lmaciu nr.1-3, societate cu asociat unic DI Aldea Ciprian llie ; DI Aldea 
Ciprian llie mai detine in nume propriu 11884 actiuni. 

DI Aldea Gheorghe Aurel este tatal Dlui Aldea Ciprian llie. 

Dna Aldea loana este sotia Dlui Aldea Ciprian llie. 



Emitentul nu are cunostinta de alti actionari care sa detina 5% din 
drepturile de vat. 

Controlul asupra Emitentului se face conform prevederilor legate si prevederilor 
Actului Constitutiv. Nu exista actionari cu drepturi de vot diferite. 

B.7. lnformatii financiare istorice esentiale selectate cu privire la emitent, prezentate pentru 
fieca re, exercitiu financiar din perioada vizata de informatiile financiare istorice si orice 
perioada financiara intermediara ulterioara, insotita de date comparative din aceeasi 
perioada din exercitiul financiar anterior, cu exceptia ca cerinta referitoare la informatiile 
comparative din bilant este indeplinita prin prezentarea informatiilor bilantului de la 
sfarsitul exercitiului. Aceste informatii ar trebui sa fie insotite de o descriere narativa a 
modificarii semnificative a situatiei financiare a emitentului si a veniturilor din exploatare 
ale acestuia in timpul sau dupa perioada vizata de informatiile financiare istorice esentiale: 
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Elemente bilantiere (lei) 

lmobilizari 
Necorporale 

lmobilizari Corporale 

lmobilizari Financiare 

Total 
lmobilizate 

Stocuri 

Creante 

lnvestitii fin. 
termen scurt 

Active 

pe 

Casa si conturi la band 

Total Active Circulante 

Cheltuieli in avans 

TOTALACTIV 

Datorii pe termen 
scurt 

Datorii pe termen lung 

Provizioane 

2015 2016 2017 

0 

18.724.404 

0 

18.724.404 18.486.695 16.158.035 

1.499. 729 3.479.427 10.354.566 

83.817 723.668 2.109.153 

0 0 0 

25.177 475.272 4.312.658 

1.608.723 4.678.367 16.776.377 

260 155.076 207.032 

20.333.387 23.320.138 33.141.444 

2.223.150 4.133.379 7.985.790 

1.080.027 1.920.776 4.622.943 

0 0 0 



Venituri in avans 0 0 0 

Capital social 742.438 742.438 742.438 

Prime de capital 0 0 0 

Rezerve din 
reevaluare 17.479.589 17.479.589 13.577.480 

Rezerve 254.227 269.761 269.762 

Actiuni Proprii 0 0 0 
,, .;. 

, \ . 
Castiguri I Pierderi 

... 
I 

j legate de (~ ' 
instrumentele de . ' . 6 . 
capitaluri proprii 0 o. 

:_ -,,.. 

Profit/Pierdere 
reportata -2.322.306 -1.456.988 2.674.939 

Profitul/pierderea 
exercitiului 949.835 246.718 3.268.092 

Repartizarea profitului 73.573 15.535 0 

Capitaluri proprii 17.030.210 17.265.983 20.532.711 

TOTAL PASIV 20.333.387 23.320.138 33.141.444 

2015 2016 2017 

Cifra de afaceri neta 
(lei) 1.001.051 3.634.714 20.107.738 

Venituri din productie 796.556 2.011.479 18.052.467 

Venituri din vanzare 
marfa 204.495 1.623.235 2.055.271 

Venituri aferente 
costului productiei in 
curs de executie 0 0 11.098.141 
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Venituri din subventii 
de exploatare 0 0 -6.508 

Venituri din productia 
de imobilizari 0 5.070 0 

Alte venituri din 
exploatare 4.429.571 83.150 11.713 

Venituri din exploatare 
- total 5.430.622 3.722.934 9.287.814 

Cheltuieli cu materii 
prime si materiale 
consumabile 228.442 476.777 741.132 

Alte cheltuieli 
materiale 27.927 145.677 141.208 

Alte cheltuieli externe ( 
cu energia si apa) 161.966 205.698 262.242 

Cheltuieli privind 
marfurile 70.598 1.138.624 1.461.688 

Reduceri comerciale 
primite 0 1.812 3.588 

"'' t'"' ,..,, f'\4 

Cheltuieli cu personalul 135.893 
180.644 (/ · 315r 738 : J 

Ajustari de valoare 
privind imobilizarile " I>-\ 
corpora le si '. 
necorporale 493.422 688.341 805.069 

Ajustari de valoare 
privind active le 
circulante 0 5.920 0 

Alte cheltuieli de 
exploatare 2.771.368 471.325 1.153.652 

Ajustari privind 
provizioanele 0 0 00 

Cheltuieli de exploatare 
- total 3.889.616 3.311.194 4.877.141 
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Rezultatul din 
exploatare 1.542.006 411.740 4.410.673 

Venituri financiare 1.527 10.036 3.182 

Cheltuieli financiare 71.067 105.687 330.521 

Rezultatul financiar -69.540 -95.651 -327.339 

Venituri Totale 5.432.149 3.732.970 9.290.996 

Cheltuieli Totale 3.960.683 3.416.881 5.207.662 

Rezultatul brut al 
exercitiului 1.471.466 316.089 4.083.334 

lmpozit pe profit 521.631 69.371 815.242 

Rezultatul net al 

exercitiului 949.835 246.718 3.268.092 

*sursa: Emitentul 

8.8. lnformatiile financiare pro-forma esentiale selectate, identificate ca atare: Nu este 
cazul. 

B.9. Daca se intocmesc previziuni sau o estimare a profitului, se precizeaza cifra: Nu 
este cazul. 

B.10. 0 descriere a naturii tuturor rezervelor din raportul de audit privind informatiile 
financiare istorice: Nu este cazul. 

B.11. Daca capitalul circulant al emitentului nu este suficient pentru cerintele actuale ale 
emitentului, trebuie sa se includa o explicatie: -

lf[1.T 

Emitentul declara ca, in opinia sa, capitalul sau ci rcu ~nt este s1:1fident pentru 
obligatii le sale actuale .. ' ' -

( ''. \ 
B.12.- Nuse aplica. . / 

) 

B.50 ' -
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Sectiunea C - Valorile Mobiliare 
C.1. 0 descriere a naturii si categoriei valorilor mobiliare care fac obiectul ofertei 

publice si/sau sunt admise la tranzactionare, inclusiv orice numar de identificare a 
valorilor mobiliare: 

Actiunile Oferite fac parte din aceeasi categorie de actiuni, sunt ordinare, 
nominative, indivizibile, de valoare egala, emise in forma dematerializata, asigura 
detinatorilor drepturi egale si au o valoare nominala de 2,50 lei, fiecare. Registrul 
actlunilor Emitentului este tinut de Depozitarul Central. Codul ISIN al actiunilor 
Emitentului este RORETZACNORl. 

C.2. Moneda in care s-a facut emisiunea: RON 

C.3. Numarul de actiuni emise si varsate integral si numarul de actiuni emise, dar 
nevarsate integral. Valoarea nominala pe actiune sau faptul ca actiunile nu au 
valoare nominala: 

C.4. 

Di>.. 
Numarul de actiuni emise de emitent si varsate integral, la . da t~ r redatta·r~ 
prezentului Prospect, este de 296.975. Nu exista actiuni emise dar nevarsate\ 
integral. Valoarea nominala pe actiune este de 2,50 RON . ( 

v~ \ :~: 
0 descriere a drepturilor conexe valorilor mobiliare: \C't. " . / 

'~•,,, ... , ..,; 

~ 

Fiecare actiune subscrisa si platita de actionari confera acestora dreptul la un vat in 
Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, dreptul de a alege organele de 
conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului in conditiile legii si ale 
Actului Constitutiv, precum si orice alte drepturi prevazute de Actul Constitutiv si 
de prevederile legale in vigoare. 

Detinerea eel putin a uneia din Actiunile Societati implica adeziunea actionarului la 
prevederile Actului Constitutiv. Drepturile si obligatile legate de Actiuni prevazute 
in Actul Constitutiv urmeaza Actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor 
persoane. Obligatile Emitentului sunt garantate cu patrimoniul Emitentului, iar 
actionarii var fi tinuti raspunzatori numai in limita valorii Actiunilor subscrise. 

C.5. 0 descriere a tuturor restrictiilor impuse asupra liberei transferabilitati a valorilor 
mobiliare : 

Nu exista restrictii privind libera transferabilitate a actiunilor oferite spre subscriere 
in baza prezentului Prospect. 

C.6. Se indica daca valorile mobiliare oferite fac sau vor face obiectul unei cereri de 
admitere la tranzactionare pe o piata reglementata si identitatea tuturor pietelor 
reglementate in care valorile mobiliare sunt sau urmeaza sa fie tranzactionate : 
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Actiunile emise de Retezat S.A. sunt tranzactionate pe piata ATS AeRO administrata 
de Bursa de Valori Bucuresti. Dupa finalizarea majorarii de capital social noile 
actiuni se var tranzactiona pe piata AeRO in conformitate cu prevederile legale 



relevante. 

C. 7. 0 descriere a politicii de distribuire a dividendelor: 

Societatea va distribui dividente o data pe an. Valoarea dividendelor va fi propusa 
anual de Consiliul de Administratie si supusa spre aprobare AGOA. In cadrul AGOA 
care au pe ordinea de zi aprobarea repartizarii profitului net, odata cu valoarea 
dlvidendului var fi aprobate si modalitatile de distribuire a acestora catre actionari. 

C.8.- Nu se aplica. 
C.22. 

Sectiunea D - Riscuri 

0.1. 

D.2. 

lnformatii de baza privind riscurile principale care sunt specifice emitentului sau 
sectorului sau de activitate : 

Emitentul este supus urmatoarelor riscuri principale specifice emitentului sau 
sectorului sau de activitate: Concurenta, Riscul de contrapartida, Riscul afectarii 
principiului continuitatii activitatii, Riscurile financiare ( ratei dobanzii, ratele de 
schimb, neplata a facturilor) Riscul de lichiditate si riscul de finantare, Riscurile 
operationale (Atragerea si pastrarea angajatilor calificati, posibile accidente de 
munca, Riscuri privind dezvoltarea imobilelor rezidentiale, Riscuri fito -sanitare, 
Riscuri privind Autorizatii , licente ~i permise de functionare, eventuale conflicte de 
interese, aferente litigiilor) ~, ,-, i /J"' . ,l 

f' ~' ·~ 
Nu se aplica. ·~, . / 

\ ~ 
1--~--t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---,--~~--1 

D. 3. lnformatii de baza privind riscurile principale care sunt specifice valorilor mobiliare: 

Acti unile emise de emitent sunt supuse urmatoarelor riscuri specifice valorilor 
mobliare Riscurile generate de piata de capital din Romania, in ansamblul ei, Riscul 
de pret, Riscul de tara . 

D.4. - Nu se aplica 
D.6 

Sectiunea E - Oferta 

E.1. Valoarea totala neta a fondurilor obtinute din emisiune/oferta si o estimare a 
costu lui total al emisiunii/ofertei, inclusiv cheltuielile estimate percepute de la 
investitor de catre emitent sau ofertant: 
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Valoarea maxima a Ofertei este de 2.969.750 lei, in cazul in care toate actiunile 
puse in vanzare sunt subscrise. Cheltuielile detaliate aferente Ofertei si care var fi 



suportate in totalitate de catre Emitent sunt urmatoarele: 

• Comisionul lntermediarul: echivalentul a 2000 EUR plus TVA 

• Comision ASF de 0,1% din valoarea sumelor subscrise in mod valid in oferta. 

• Taxa ASF eliberare certificat de inregistrare a valorilor mobiliare 500 Lei 

• Taxe Registrul Comertului de inregistrare a majorarii capitalului social: 
aproximativ 2.000 Lei 

• Taxa inregistrare valori mobiliare Depozitarul Central (depinde de numarul 
investitorilor care subscriu): aproximativ 450 Lei 

• Alte cheltuieli legate de traducere/autentificare documente/declaratii: 
aproximativ 1.000 Lei 

• Cheltuielile prezentate anterior sunt estimative. 

• lntermediarii eligibili prin care se subscriu actiuni in baza drepturilor de 
preferinta pot solicita subscriitorilor contravaloarea tuturor cheltuielilor si 
taxelor suportate cu instructiunile de subscriere si revocare a subscrierii. 

E.2a. Motivele ofertei, utilizarea si valoarea neta estimata a fondurilor obtinute: 

Emisiunea are ca obiect un numar total de 1.187.900 actiuni ordinare, nominative, 
indivizibile, de valoare egala, emise in forma dematerializata, cu o valoare nominala 
de 2,50 lei/actiune. Valoarea totala a Emisiunii este de 2.969.750 lei. 

,......?:,u, 
Majorarea capitalului social se realizeaza pentru atragerea . e numerar de la 
actionari in vederea extinderii activitatii societatii in dome iul .irnbbiliar. , 

u 

E.2b. Nu se aplica 

E.3 . 0 descriere a conditiilor ofertei: 
,.._,.,. 
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Oferta are ca obiect un numar total de 1.187.900 actiuni ordinare, nominative, 
indivizibile, de valoare egala, emise In forma dematerializata oferite la un pret de 
2,50 lei/actiune fiecare, emise de societatea RETEZAT S.A. SIBIU, in conformitate cu 
Hotararea AGEA din data de 17 .05.2018. 

Fiecarui actionar la data de inregistrare de 08.06.2018 i-a fost alocat cate un drept 
de preferinta pentru fiecare actiune detinuta. Drepturile de preferinta aferente 
majorarii de capital social nu vor fi tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti. 
Numarul maxim de actiuni care poate fi subscris de un investitor poate fi aflat prin 
inmultirea cu 4 a numarului de drepturi de preferinta de care acesta dispune. 
Numarul maxim de actiuni care poate fi subscris de un investitor poate fi aflat prin 
contactarea lntermediarului la care investitorul are deschis un cont de investitii, sau 
prin contactactarea Emitentului sau lntermediarului ofertei. 

Perioada de subscriere in cadrul majorarii de capital social este de 31 de zile 
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ca lendaristice si incepe in ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului 
respectiv de la data de .2.f.of. loQ R pana la data de .< 6.oq. lot R inclusiv, 
intre orele 9:30 si 17.00 ale fiecarei Zile Lucratoare, cu exceptia ultimei Zile 
Lucratoare, cand perioada de subscriere se incheie la ora 13 :00. Perioada de Oferta 
nu poate fi prelungita. 

Subscrierea de catre lnvestitorii care au un contract de servicii de investitii 
financiare valabil incheiat cu un Participant, inclusiv conturile proprii ale 
Participantilor, sau cu SSIF Goldring S.A. si la momentul subscrierii detin 
drepturile de subscriere la acel Participant, se face conform 
instructiunilor acelui participant. Subscrierea se realizeaza prin 
transmiterea unui ordin de cumparare/formular de subscriere conform 
prevederilor contractului de prestari de servicii de investitii financiare 
valabil, prin orice mijloace de comunicare prevazute in acel contract, fara 
a ti necesar sa depuna vreun Formular de Subscriere sau documente de 
identificare. 

Subscrierea de catre lnvestitorii care la momentul subscrierii detin drepturile de 
subscriere in Sectiunea I a Depozitarului Central - subscrierea se realizeaza prin 
tra nsmiterea sau depunerea Documentelor pentru subscriere (detaliate in 
prospect) impreuna cu dovada platii integrale a actiunilor (in Contul Colector 
deschis pentru Oferta de catre Emitent avand cod IBAN nr R031 BTRL RONC 

SOCO H088 2101 de sch is la Banca Transilvania SA Sucursala Sibiu titular Retezat 
S.A. Sibiu) subscrise la sediul GOLDRING S.A. 

Documentele trebuie sa fie inregistrate la sediul Goldring S.A. de luni pana vineri 
intre orele 9:30 - 17:00 ora Romaniei pe toata durata Perioadei de Oferta cu 
exceptia ultimei Zile Lucratoare, cand programul este 09:30-13:00. Subscrierile 
rea lizate in baza unor documente primite in afara Perioadei de subscriere si/sau 
ca re nu respecta conditiile cerute in Prospect nu vor fi validate . 

Subscrierile efectuate in cadrul ofertei sunt irevocabile. Subscrierile var 

putea fi retrase doar in cazul unui amendament la prospectul de oferta 

publica, in conformitate cu art 22 alin 2 din Legea 24/2017 in termen de 

doua zile lucratoare dupa publicarea respectivului amendament. Perioada 

poate fi extinsa de emitent prin introducerea unei prevederi in acest sens in 

cadrul amendamentului, cu conditia ca aceasta sa nu depasasca data de 

inchidere a ofertei. Retragerea subscrierii de catre un investitor se face 

com pletarea si depunerea unui formular de revocare I ~ ifrtW'11~endiarul prin 

care s-a realizat subscrierea, in termen de 2 zile lu r'etoa re du"'pa publicarea 

amendamentului la oferta,. f'1 
\ 

I ..,u T i 
'\ {,,•. _1, · Jt I 

I 
Actiunile ramase nesubscrise se vor anula . 

Prezentul prospect nu constituie o oferta sau invitatie fatuta ·~e Emitent sau 
lntermediar sau facuta in numele oricaruia dintre acestia, de a subscrie actiuni in 
~ urisdictiile unde aceasta oferta sau invitatie nu este autorizata sau este 
restrictionata in orice mod sau pentru potentiali lnvestitori ce nu pot subscrie in 
mod legal. Persoanele care decid sa subscrie Actiuni in cadrul prezentei Oferte sunt 



obligate sa cunoasca restrictiile si limitarile Ofertei si sa se conformeze acestora. 

lndiferent de modalitatea aleasa, subscrierea in aceasta Oferta in conformitate cu 
prezentul Prospect, reprezinta acceptarea neconditionata a termenilor si conditiilor 
de derulare ale Ofertei si a prezentului Prospect in intregime, investitorul respectiv 
confirmand ca a primit, citit, inteles si acceptat termeni i si conditiile prezentului 
Prospect si ca a subscris in acord cu acestea. 

E.4. 0 descriere o tuturor intereselor care ar putea influenta emisiunea/oferta, inclusiv a 
celor conflictuale: Nu exista interese conflictuale care ar putea influenta 
semnificativ emisiunea. 

E. S. Numele persoanei sau denumirea entitatii care ofera spre vanzare valoarea 
mobiliara. Contracte de restrictionare: identificarea partilor implicate; durata 
perioadei de restrictionare : 

Actfunile sunt oferite spre vanzare de catre Emitent, in cadrul operatiunii de 
majorare de capital social descrisa in prezentul Prospect. Nu exista contracte de 
restrictionare aferente acestei operatiuni. 

E.6. Cuantumul si procentajul diluarii determinate direct de oferta. In cazul unei oferte 
de subscriere adresate actionarilor existenti, cuantumul si procentajul diluarii 
imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la noua oferta: 

Daca toti Actionarii Emitentului isi vor exercita dreptul de preferinta, structura 
actionariatului si participatia detinuta in prezent de fiecare actionar al Emitentului 
nu vor suferi modificari. lnsa, in masura in care unii dintre Actionarii Emitentului nu 
vor subscrie Actiuni Noi in cadrul Ofertei, in mod evident participatia acestora va 
scadea, cu alte cuvinte va fi ,,diluata". In consecinta, la momentul redactarii 
prezentului Prospect este imposibil de determinat cuantumul si procentajul diluarii. 

Daca actionarul cu o detinere de 1,00% in capitalul social al Emitentului anterior 
majorarii de capital descrisa in prezentul Prospect, nu va subscrie si toti ceilati 
actionari isi vor exectita in totalitate drepturile de preferinta, atunci actionarul va fi 
diluat la o detinere de 0.20% ulterior majorarii de capital. 

E. 7. Estimarea cheltuielilor percepute de la investitor de catre emitent sau ofertant: 

v 
Emitentul nu percepe in mod direct cheltuieli lnvestitorilor in ofe ta: ~-

1" 

-) 
/ 
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PARTEA I 

1. Persoane responsabile 

1.1. Declararea persoanelor responsabile 

lnformatiile folosite in elaborarea acestui Prospect referitoare la Emitent si 
activitatea acestuia au fost furnizate de catre Societatea Comerciala Retezat S.A., 
companie cu sediul in Sibiu, Str. J.S. Bach nr. 4, Jud. Sibiu, Romania, telefon/fax: 
0269213230/0269213375, Cod fiscal: R0787311, Registrul 
Comertului:32/219/1991, website www.redalgroup.ro si email office@alcomsib.ro 
("Emitentul"). 

Persoana responsabila din partea Emitentului este DI Aldea Gheorghe Aurel -
Presedintele Consiliului de Administratie. 

lntermediarul ofertei prezentate in acest Prospect este SSIF Goldring S.A., companie 
cu sediul in Targu Mures, Str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mures, inmatriculata 
la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J26-440/19.04.1998, Cod Unic de 
lnregistrare RO 10679295, autorizata de CNVM/ASF prin decizia nr. 
2734/08.08.2003, nr. atestat: 372/29.05.2006, inscrisa in Registrul CNVM/ASF cu nr. 
PJROlSSIF/260045, telefon 0040 365 801 839, fax 0040 365 455 254, site web 
www.goldring.ro ("lntermediarul") . 

Persoana responsabila din partea lntermediarului este: Virgil Zahan - Director 
General. 

1.2. Declaratia persoanelor responsabile 

Reprezentantul Emitentului declara ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in 
acest sens, informatiile despre Emitent incluse in prezentul Prospect sunt, dupa 
cunostintele sale, conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze 
semnificativ continutul acestuia. 

Reprezentantii lntermediarului declara ca, dupa luarea tut ul'.(lT masurilor rernnabile 
in acest sens, informatiile despre Oferta incluse in prezen ,1._11 Prospect sunt~ dupa 
cunostintele lor, conforme cu realitatea si nu contin omisiu I de natura sa afecteze 
semnificativ continutul acestuia. 

2. Auditori 

Situatiile financiare ale Emitentului la 31 decembrie 2015, 31 decembrie 2016 si 31 
decembrie 2017 au fost auditate de catre societatea Consulting Fin S.R.L, auditor 
financiar inregistrat la Camera Auditorilor financiari din Romania cu nr 353/2003, cu 
sediul in Sibiu, Str Calugareni nr 6 cod fiscal R015174307, inregistrat la REGISTRUL 
Comertului sub nr. J32/135/2003 si reprezentata de Trana Jan autorizat CAFR 
1205/2001. Auditorul financiar a fost ales in AGOA din data de 25.05.2009, 
mandatul fiind prelungit in AGOA din 19.05.2013 si AGOA 26.05.2016 si pentru anii 
2016, 2017, 2018 si 2012. 
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Auditorul financiar extern al Emitentului auditeaza situatiile financiare ale Emitentul 
incepand cu anul 2009. 

3. Factorii de rise identificati 

Factorii de rise constau in acele elemente, situatii sau conditii, interne sau externe, 

care pot afecta prin natura lor activitatea unei societati, generand efecte contrare 

celor asteptate. 

0 investitie in actiuni implica un anumit nivel de rise. Pentru o evaluarea corecta a 

investitiei in actiunile emise de societatea Retezat S.A. trebuie analizati cu atentie 

urmatorii factori de rise precum si informatiile privitoare la Emitent cuprinse in 

prezentul Prospect. Riscurile si incertitudinile mentionate mai jos pot afecta 

Emitentul, precum si orice investitie in actiunile sale. Oricare dintre acesti factori ar 

putea avea un impact negativ asupra activitatii, situatiei financiare sau a 

rezultatelor Emitentului, asupra pretului de tranzactionare a actiunilor, ceea ce ar 

putea determina pierderea partiala sau totala a investitiei 9e,cair potentialii 
''•'.·/, 

investitori. 

De asemenea, investitorii trebuie sa intreprinda diligen !ele hecesar~ in . 1 ederea 

evaluarii proprii a oportunitatii investitiei. .,,./ ,'N'-;/ 
--.:__ ~ ,, 

Elementele cuprinse in prezenta sectiune nu sunt exhaustive si este posibil ca si alte 

elemente, care fie nu sunt cunoscute Emitentului in prezent, fie sunt considerate 

irelevante la momentul actual, sa poata avea consecinte asupra investitiei in 

actiuni. 

Riscurile sunt clasificate in doua categorii principale, in functie de posibilitatea sau 

nu a evitarii sau diminuarii lor de catre Emitent sau de catre investitori. 

1. Riscurile sistemice sunt cele provocate de evolutia evenimentelor politice si 

economice care influenteaza in mod obiectiv, intr-un sens sau altul, totalitatea 

activitatilor dintr-o economie. Riscul sistemic este nediferentiat si nu poate fi 

inlaturat. 

Riscu/ de tara vizeaza posibilitatea ca statul de rezidenta al Emitentului sa nu-si 

poata onora angajamentele financiare, afectand toate instrumentele financiare 

interne, cat si unele instrumente externe. 

Datorita tranzitiei sale relativ recente catre o economie de piata, Romania a 

experimentat fluctuatii ale evolutiei economice si unele inconsecvente in politica 
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adoptata de Guvern. Totusi, tendinta Romaniei de a se ralia la legislatia europeana 

diminueaza acest rise. 

Riscul de tara include si riscul politic care consta in posibilitatea ca guvernul tarii sa

si schimbe brusc si neasteptat politicile. 

Conformarea la cadrul legislativ si modificari ale cadrului legislativ. Emitentul se 

afla sub incidenta cadrului legislativ din Romania. Emitentul depune toate eforturile 

pentru a respecta cadrul de reglementare aplicabil. Legile, regulamentele si 

politicile se modifica periodic, iar asemenea modificari pot afecta activitatea 

desfasurata de Emitent. 

Globalizare. Factorii globali variabili, uneori imposibil de prevazut sau de controlat, 

precum schimbarile tehnologice radicale, concurenta sau conditiile economice 

generate, pot sa influenteze activitatea Emitentului sau cotatiile actiunilor. 

Riscul de in/latie si riscul dobanzii afecteaza costul de oportunitate. Este necesar ca 

detinatorii de actiuni sa ia in considerare faptul ca rata inflatiei poate fluctua si ca 

operatiunile, conditiile financiare si rezultatele Emitentului pot .fl 1a e :ate. De 

asemenea, investitorii trebuie sa tina seama de aceste riscuri ini calculul ·profi't
1 
lui 

real. ~ .. .. 

Riscurile generate de piata de capital din Romania, in ansamblu/ ei;· lnvestitorii 
r.. J /)'./ • 

trebuie sa fie constienti de faptul ca piata romaneasca de capital est una de 

frontiera la nivelul actual al dezvoltarii, si raportat la criterii de lichiditate si 

volatilitate prezinta un rise mai ridicat decat pietele tarilor cu o economie 

dezvoltata si cu sisteme politice mature. 

2. Riscurile asistemice afecteaza numai anumite piete, sectoare de activitate, 

companii sau active (riscuri specifice). 

Riscul de pret este specific actiunilor listate si consta in posibilitatea ca unele titluri 

sa intre in declin in viitor. Exista de asemenea riscul sa nu se formeze o piata pentru 

actiunile Emitentului, sau in cazul in care se formeaza, sa nu se mentina. 

Actiunile sunt oprite de la tranzactionare in cazul in care Emitentii raporteaza 

evenimente deosebite sau apar situatii litigioase intre actionari. Un asemenea 

eveniment poate limita posibilitatea investitorilor de a vinde actiunile in orice 

moment dorit si induce riscul unei pierderi de valoare dupa reluarea tranzactionarii. 
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Pretul de piata al actiunilor poate fi volatil si poate inregistra scaderi semnificative si 

bruste, in consecinta, investitiile actionarilor Emitentului pot fi afectate in mod 

negativ. Scaderile de pret pot fi determinate de o multitudine de factori cum ar fi: 

diferenta dintre rezultatele anuntate de Emitent si estimarile analistilor, 

parteneriate strategice, contracte importante, precum si, ca urmare a volatilitatii 

generale care poate caracteriza Bursa de Valori Bucuresti la un moment dat. 

Chiar daca legislatia pietei de capital este aliniata legislatiei Uniunii Europene 

privind pietele de instrumente financiare, BVB are caracteristici specifice in ceea ce 

priveste lichiditatea si volatilitatea pietei si a valorii titlurilor cotate. Acesti factori 

pot avea un impact semnificativ asupra pretului de tranzactionare al actiunilor. 

Calamitatile naturale (cutremur, inundatii, incendii) sunt, in general, imprevizibile 

si se manifesta prin fenomene naturale sau cauzate de o forta majora care pun 

societatea in imposibilitatea de a-si onora obligatiile. 

Riscurile industriei vizeaza sectorul de activitate al Emitentului. Acest rise este 

major in activitatea emitentului deoarece pe piata serviciilor alimentare intra si ies 

in permanenta firme, cu implicatii directe in volumul cifrei de afaceri, lichiditate si 

cash flow. 

Concurenta cu alte societati active pe plan national sau local. Unele societati 

concurente pot fi mai mari si pot avea resurse financiare, tehnice u e er. tionale 

mai avansate. Piata are un grad de competitivitate ridicat ataY,'ciin p,unct de V dere 

al pretului, cat si in eel al diversitatii produselor si serviciilor of&rite. 
1 

ci: 

Managementul societatii a analizat posibilele cauze generat~ir~ de ri~c d /piata 

cum ar fi: patrunderea de noi firme pe piata locala si poate spune ta':"estE! .pregatita 

sa le faca fata. Societatea se bazeaza pe buna reputatie castigata pana in acest 

moment, pe calitatea serviciilor pe care le realizeaza, pe buna dotare tehnica si 

materiala si nu in ultimul rand pe un personal bine pregatit. 

Riscul de contrapartida afecteaza societatile ale caror parteneri nu-si pot onora 

obligatiile (numit si rise implicit). Emitentul isi asuma un rise de contrapartida in 

relatie cu tertii. In cazul in care orice tert cu care se intra in relatii contractuale nu isi 

indeplineste obligatiile, conditia financiara a Emitentului, rezultatele operatiunilor 

sale sau fluxurile sale de numerar pot fi afectate. Evident, in permanenta, sunt luate 

masuri pentru informarea corespunzatoare asupra partenerilor cat si pentru 

includerea in conditiile contractuale a unor conditii asiguratorii sau penalizatoare. 
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Riscuri/e financiare 

Riscul ratei dobanzii se defineste ca fiind impactul defavorabil privind fluctuatiile in 

rata dobanzii asupra venitului net al dobanzii si asupra valorii economice a 

capitalului. Grice crestere in rata dobanzii poate afecta profitabilitatea si 

solvabilitatea companiei. 

Veniturile societatii si fluxurile sale de numerar din activitatea de exploatare sunt in 

mod substantial independente de modificarile de piata ale ratelor dobanzii, 

societatea nedetinand la aceasta data active semnificative purtatoare de dobanzi. 

Fluctuatii in ratele de schimb. Volatilitatea pietei de schimb valutare este 

determinata de fluctuatiile continue ale cursurilor de schimb valutar. 

lnfluentele se pot regasi in pretul materiilor prime si al finantarilor in moneda 

straina, influentand direct rezultatul si, implicit, anumiti indicatori bursieri. 

Riscul privind fluctuatia ratelor de schimb este un rise pe care societatea si I-a 

asumat in momentul in care a angajat credite in valuta, deoarece specificul 

activitatii nu are incasari in valuta care ar putea acoperi acest rise. 

Pierderile din diferentele de curs valutar care au fast inregistrate in momentul 
...-::-~ 

scadentei ratelor la creditele in valuta (cursul de vanzare pentrt.lval.ute pr cticat de 
f. 

bancile comerciale este diferit de cursul BNR) au influentat negatiV'' rofitul 
' societatii. 

Din cauza blocajului financiar generalizat la nivelul economiei, m.ulte fi ·me sunt in 

imposibilitatea de a-si achita obligatiile, crescand riscul de credit la care Societatea 

este expusa prin riscul de neplata a facturilor din partea firmelor private. 

Societatea nu se confrunta cu riscuri semnificative care sa depasesca provizioanele 

constituite pentru creante incerte. Valoarea contabila a creantelor comerciale, 

ajustata cu valoarea provizioanelor constituite pentru clienti incerti, reprezinta 

suma maxima expusa riscului. 

Riscul de lichiditate si riscul de finantare 

Rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiata 

de valoarea sa justa, dar mai ales din capacitatea de a incasa intr-un timp cat mai 

scurt sumele facturate. 
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Politica societatii in ce priveste lichiditatile este sa mentina un nivel suficient de 

lichiditati pentru a-si putea achita obligatiile pe masura ce acestea ajung la 

scadenta. 

Riscurile operationale insumeaza toate riscurile pe care compania si le asuma in 

demersul de a opera intr-un domeniu sau industrie. Este riscul ramas dupa 

eliminarea celui financiar si a celor sistematice, el tine cont de posibilitatea esecului 

privind procedurile interne, staff-ul si sistemul intern. Este un rise determinat de 

posibilitatea ratarii afacerilor datorita erorilor umane. 

Atragerea si pastrarea angajatilor calificati. Migrarea personalului, neadaptarea 

pietei de personal, dar si cresterea costurilor cu personalul sunt riscuri care ar putea 

afecta activitatea desfasurata de Emitent. Concurenta in privinta atragerii de 

personal calificat este ridicata. Pentru prevenirea fenomenului de ,,migrare a fortei 

de munca", Emitentul vine in completarea pachetului salarial cu alte modalitati de 

motivare. 

Riscul generat de posibi/e accidente de munca Riscul de accidente de munca, asa 

cum sunt definite de Legea 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca este 

ridicat in sectorul constructiilor rezidentiale in care emitentul are activitate. Pentru 

prevenirea si gestionarea corecta a acestui riscur Emitentul are incheiat contract de 

executie de lucrari cu o firma specializata in constructii rezidentiale. 

Riscuri privind dezvoltarea imobilelor rezidentiale Dezvoltarea imobilelor 

rezidentiale este domeniul care va fi foarte tare afecat In cazul modificarilor In sens 

negativ a oricaror parametrii economici (rata dobanzii, reducerea ve~ihmlp( somaj 

etc). In ultimul an societatea a dezvolata si vandut apartame te In complex City 

Residence. 

Riscuri fito -sanitare. Activitatea principala - organizarea de evenimente depinde de 

serviciile alimentare si se confrunta cu riscul alterarii alimentelor de catre furnizori, 

angajati, clienti. Emitentul mentine standarede ridicate privind calitatea produselor 

alimentare, dar raspandirea unor boli nu poate fi controlata. Orice publicitate negativa, atat 

la emitent cat ~i la concurenta, poate duce la afectarea activitatii emitentului. 

Riscuri privind Autorizatii, licente $i permise de funqionare Domeniul restaurantelor 

si a activitatii de alimentatie este supus numeroaselor avize si autorizatii de functionate 

(DSP, DSV, APM, ISU). Emitentul detine aceste avize si autorizatii. Autorizatia de functionare 

fiind valabila pana la data de 20.08.2018. Emitentul va incepe in luna iulie demersurile 

pentru prelungirea autorizatiei de functionare. 
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Riscul generat de eventuale conflicte de interese 

Chiar daca la aceasta data nu exista conflicte de interese in ceea ce priveste 

organele de conducere, administrative si de supraveghere ale Emitentului, acest 

fapt nu constituie o garantie a imposibilitatii aparitiei acestora in viitor. 

Managementul societatii analizeaza permanent posibilele cauze generatoare de rise 

de eventuale conflicte de interese si este in permanenta pregatita sa le faca fata. 

Riscuri aferente litigiilor 

In prezent, societatea este implicata intr-un singur litigiu privind 6· amenda de la 

Primaria Sibiu a carei valoare nu impieteaza asupra activitatii s 
1
2ietatii. Pe viitor: pot 

I 

sa apara alte litigii pe care conducerea societatii le va trata in p· rte. } 

~ m3.\~;/ 
r.l _:_. • !:./ 
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4 lnformatii despre Emitent 

4.1. Denumirea sociala si denumirea comerciala a emitentului 

Numele intreg: 

Adresa: 

Cod fiscal: 

Registrul Comertului: 

Durata de functionare : 

Capital Social: 

Telefon/Fax: 

Adresa Internet: 

E-mail: 

ISIN 

4.2. lnvestitii 

RETEZAT S.A. 

Sibiu, str. J.S. Bach nr. 4 Jud Sibiu, 
Romania 

RO 787311 

J32/219/1991 

Nelimitata 

Obeict de activitate: 
Cod CAEN 5621 "Activitati de 

alimentatie (catering) pentru evenimente" 

742.437,50 lei 

0269213230/0269213375 

www.redalgroup.ro 

office@alcomsib.ro 

RORETZACNOR1 

4.2.1. 0 descriere a principalelor investitii (inclusiv valoarea acestora) realizate de la 
incheierea perioadei acoperite de ultimele situatii financiare auditate si publicate 
pana la data documentului de inregistrare. 

In AGOA din 13.02.2018 s-a ratificat Decizia Consiliului de Administratie nr 37 /19.10.2017 
privind contractarea de catre Emitent a unui credit de investitii ipotecar in suma de 
9.370.000 lei pentru finalizare proiect investitional constructie 2 blocuri de locuinte 
colective cu regim de inaltime D+P+3E+ER si locuri de parcare, credit contractat pe o 
perioada de 36 lunisi constituirea de garantii in favoarea Bancii Transilvania SA sue Sibiu. 
Din acest credit in cursul anului 2018 pana la data prospectului proportionat au fost 
achitate doar dobanzi si comisioane, fara rambursari. 

4.2.2. 0 descriere a principalelor investitii ale emitentului aflate in derulare, inclusiv 
mentiuni privind distributia geografica a acestor investitii (pe teritoriul national si in 
strainatate) si sursele de finantare a acestora (interna sau externa). 

In derulare sunt urmatoarele investitii: 

- constructia blocurilor 7 si 8 pe str J S Bach, nr 4 realizata din fonduri proprii si prin 
contractarea unui credit de la Banca Transilvania in valoare de 9.142.915 lei 
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- constructia blocurilor 9 si 10 pe str J S Bach, nr 4 realizata din fonduri proprii si prin 
contractarea unui credit de la Banca Transilvania in valoare de 6.000.000 lei 

- realizarea unui hotel amenajat intr-o constructie existenta aflata in patrimoniul societatii 
din strada J.S. Bach, nr 4, constructie realizata din fonduri proprii 

Toate investitiile sunt in Sibiu, Romania 

4.2.3. lnformatii privind investitiile principale pe care emitentul doreste sa le realizeze in 
viitor si pentru care organele sale de conducere si-au asumat deja angajamente 
ferme. 

In momentul de fata nu exista angajamente de investitii asumate altele decat cele 
prezentate in acest Prospect. Destinatia sumelor atrase in cadrul prezentei Oferte este 
prezentata in acest Prospect. 

5. Privire generala asupra activitatilor emitentului 

5.1. Activitati principale 

0 scurta descriere a operatiunilor si activitatilor principale ale emitentului si a 
tuturor schimbarilor semnificative care influenteaza aceste operatiuni si activitati 
de la incheierea perioadei acoperite de ultimele situatii finaciare auditate si 
publicate, inclusiv indicarea tuturor produselor si serviciilor noi semnificative care 
au fost introduse si,in masura i care dezvoltarea de noi pro~use sau serM'cii a fost 
adusa la cunostinta publicului, stadiul de dezvoltare. ~

0
,• 

Principalele activitati lucrative sunt: ~ 

- organizare: organizate in cursul anului 2017 si in cursul ·al!!lM 20 8 pana la 
data prospectului 74 de evenimente. Evenimentele au avut loc in spatiul societatii 
dom Sibiu Str J. S. Bach nr 4 

- Valorificarea imobilelor (apartamente) achizitionate construite pe terenul 
vandut in anul 2015 societatii Con Confort SRL. 

- Constructia in regie proprie a mai multor imobile cu destinatia de locuinte 
pe terenurile aflate in proprietatea societatii 

Ponderea principalelor activitati in total venituri si Cifra de afaceri a Emintentului 
respectiv este evidentiata in tabelul de mai jos; dupa cum se observa in tabelul de 
mai jos Emitentul s-a axat in ultimul an pe constructia si valorificarea imobilelor. 

27 



1 

r 
I 2015 2016 2017 

--- -- ; - ----- - - _j 

Denumire activitate %din %din %din %din %din : %din 
venituri I cifra de 1 

venituri cifra de venituri i cifra de 
afaceri afaceri i afaceri 

~ ---- ---- -

de 100 100 62.79 61.92 31.20 14.41 
r -
Organizarea 
evenimente 

I 
r-

Valorificarea 0 0 37.21 I 38.08 68.80 85.59 

imobilelor si 
Constructia in regie 

lproprie 

! total - I 100 100 100 100 100 100 

I_ 

In anul 2018 Emitentul nu a introdus si nu are in dezvoltare noi ~r6ttus-e au servicii. 
" 

S.2. Piete principale 

0 scurta descriere a principalelor piete pe care concure za emitentul si a tuturor 
schimbarilor semnificative care influenteaza aceste \ "ete de la incheierea p . f 

perioadei acoperite de ultimele situatii financiare auditate si publicate. 

In momentul de fata, Emitentul activeaza numai in Romania. 

S.3. In cazul in care informatiile furnizate in conformitate cu punctele 
S.1 si S.2 au fost influentate de factori extraordinari surveniti de 
la incheierea perioadei acoperite de ultimele situatii financiare 
auditate si publicate, se precizeaza acest fapt. 

Nu este cazul. 

S.4. In masura in care acestea au o influenta semnificativa asupra 
activitatii sau a rentabilitatii emitentului, informatii sintetice 
privind masura in care emitentul este dependent de patente si 
licente, contracte industriale, comerciale sau financiare sau de 
procedee noi de fabricatie. 

Emitentul nu este dependent de patente si licente, contracte industiale, comerciale 
sau financiare sau de procedee noi de fabricatie si nu este legat prin contracte de 
anumiti furnizori. 

S.S. Elementele pe care se bazeaza orice declaratie a emitentului 
privind pozitia sa competitiva. 
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Emitentul nu are calculat un procent de piata datorita faptului ca in organizarea de 
evenimente si constructii rezidentiale pot intra oricand noi competitori cu investitii 
reletiv mici. 

6. Organigrama 

AGA 

1 

PRESEDINTEC.A. 

I 
I I I 

DIRECTOR DEPART AMENT DEPARTTAMENT 
RESTAURANT ADMIN ISTRATIV IMOBILIAR 

\. 

DEPARTAMENT - BUcATARIE 

6.1. Daca emitentul face parte dintr-un grup, o scurta descr.iert:! a 
grupului si a pozitiei emitentului in cadrul acestuia. ~ · · · .. ,,,.,~.; ·.,, 

11.1 Emitentul nu face parte dintr-un grup. 

0 

7. lnformatii privind tendintele 

7 .1. Principalele tendinte care au afectat productia, vanzarile si 
stocurile, costurile si preturile de vanzare de la sfarsitul ultimului 
exercitiu financiar incheiat si pana la data intocmirii 
documentului de inregistrare. 

Mediul economic in care Emitentul opereaza respectiv dezvoltarea de ansambluri 
rezidentiale cunoaste o dezvoltare considerabila datorita cererii mari din partea 
fortei de munca atrase in Sibiu. Cresterea accelerata a dobanzii ROBOR de la 
inceputul acestui an afecteaza, deocamdata, intr-o mica masura dezvoltarea si 
vanzarea noilor imobile rezidentiale. Piata organizarii de evenimente se 
caracterizeaza printr-o concurenta acerba dar activitatea societatii pe acest 
domeniu nu este afectata in acest an. 

7 .2. lnformatii privind orice tendinta cunoscuta, incertitudine ori 
cerinta sau orice angajament sau eveniment care ar putea sa 
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influenteze semnificativ perspectivele emitentului, eel putin 
pentru exercitiul financiar in curs. 

Nu este cazul. 

8. Previziuni sau estimari privind profitul 
Nu este cazul. 

9. Organe de administrare, supraveghere si conducere 

9.1. Numele, adresa de la locul de munca si functia in cadrul societatii 
emitente ale urmatoarelor persoane si principalele activitati 
desfasurate de acestea in afara societatii emitente, daca 
activitatile in cauza sunt semnificative pentru societatea 
emitenta 

Emitentul este administrat si reprezentat de catre un Consiliu de Administratie 
compus din 3 (trei) membrii. Mandatul administratorilor este de 4 ani, ei putand fi . -
realesi de Adunarea Generala, o persoana fizica poate exercita .concomitan~ eel 
mult 5 mandate de administrator in societatile pe actiuni al car f )sediu se a,fla ·. e 
teritoriul Romaniei. ..... 1 
Membrii ai Consiliul de Administratie sunt : ./ 

DI. Aldea Gheorghe Aurel, presedinte al Consiliului de Administratie, 
cetatean raman, nascut la data de 15.02.1956 in loc Marpod, jud Sibiu,domiciliat in 
Romania, localitatea Sibiu; 

DI. Neamtiu Ciprian loan, membru in Consiliului de Administratie, cetatean 
roman, nascut la data de 27.08.1983 in loc Sibiu, jud Sibiu,domiciliat in Romania, 
localitatea Sibiu; 

Ona Neamtiu (Aldea) Maria Alexandra, membra in Consiliului de 
Administratie, cetatean roman, nascut la data de 08.09.1986 in loc Sibiu, jud 
Sibiu,domiciliat in Romania, localitatea Sibiu; 

Componenta Bordului Executiv este urmatoarea: 

Ona. Marginean Rodica, director restaurant, cetatean roman, nascut la data 
de 13.01.1982 in loc Sibiu, jud Sibiu,domiciliat in Romania, localitatea Sibiu. A fost 
numit in functie la data de 01.11.2016 avand incheiat un contract de munca pe 
durata nedeterminata. 
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DI. Aldea Gheorghe Aurel este tatal Dnei Neamtiu Maria Alexandra; DI 
Neamtiu Ciprian loan si Ona Neamtiu Maria Alexandra sunt sot si sotie. 

a. denumirea tuturor societatilor si a societatilor in comandita in cadrul carora 
persoana in cauza a fast membra a unui organ de administrare, conducere sau 
supraveghere sau asociat comanditat, in orice moment in ultimii 5 ani (se indica, de 
asemenea, daca persoana in cauza detine, in continuare sau nu, respectiva functie): 

DI. Aldea Gheorghe Aurel - Presedinte CA 

Martie 2007 - prezent Presedinte CA Retezat SA 

Martie 1999 - prezent Presedinte CA si director general Al Comsib SA 

Martie 1999 - Aprilie 2015 Administrator REDAL SRL 

Februarie 1992 - Martie 1999 Administrator si director general Redal SRL 

DI. Neamtiu Ciprian loan - Administrator 

Februarie 2011 - prezent Administrator Retezat SA 

lunie 2007 - prezent Administrator si Director general Cipi Trans Spedition SRL 

Ona Neamtiu (Aldea) Maria Alexandra - Administrator 

Aprilie 2015 - prezent Administrator Redal SRL 

Mai 2008 - prezent Administrator Retezat SA 

Decembrie 2005 - prezent Director comercial Redal SRL 

Ona Marginean Rodica Director restaurant 

11.2016 - Prezent Director restaurant 

b. orice condamnare pentru frauda pronuntata in cursul ultimilor cinci ani eel 
putin; 
c. detalii privind orice procedura de faliment, punere sub sechestru sau 
lichidare cu care a fast asociata, in cursul ultimilor cinci ani eel putin, oricare dintre 
persoanele mentionate la primul paragraf literele (a) si (d) care actiona in calitatea 
data de una dintre pozitiile mentionate la primul paragraf literele (a) si (d); 
d. detalii privind orice incriminare si/sau sanctiune publica oficiala 
adusa/impusa unei astfel de persoane de catre autoritatile statutare sau de 
reglementare (inclusiv de catre organismele profesionale). Se indica, de asemenea, 
daca persoana in cauza a fast vreodata impiedicata de o instanta sa mai actioneze 
ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui 
emitent sau sa intervina in gestionarea sau desfasurarea afacerilor unui emitent in 
cursul ultimilor cinci ani eel putin; 
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1 

Dupa cunostintele Emitentului si din declaratia personelor vizate, niciuna din 
persoanele mentionate in cadrul acestei sectiuni: 

nu a fost condamnata pentru frauda cu o condamnare pronuntata in cursul 
ultimilor cinci ani anterior datei Prospectului proportionat 

nu a fost asociat, actionand in calitate data de una din pozitiile mentionate 
in aceasta sectiune, cu nicio procedura de faliment, punere sub sechestru 
sau lichidare in ultimii cinci ani anteriori datei Prospectului. 

Nu i-a fost adusa sau impusa nicio incriminare si/sau sanctiune publica 
oficiala de catre autoritatile statutare sau de reglementare (inclusiv de catre 
organismele profesionale) in ultimii cinci ani anteriori datei Prospectului. 

Nu a fost vreodata impiedicata de o instanta sa actioneze ca membru al unui 
organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau sa 
intervina in gestionarea sau desfasurarea afacerilor unui emitent, in cursul 
ultimilor cinci ani anteriori datei Prospectului. 

9.2. Conflicte de interese in cadrul organelor de administrare, 
conducere si supraveghere si al conducerii superioare 

Nu exista situatii de conflicte de interese. 

Nu exista nicio intelegere, acord cu actionarii principali, furnizori sau alte persoane 
in temeiul carora oricare din persoanele mentionate la punctul 9.1. a fost aleasa ca 
membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere sau ca 
membru al conducerii superioare. 

Nu exista nicio restrictie acceptata de persoanele mentionate la punctul 9.1. privind 
cesionarea, intr-o anumita perioada de timp, a participarilor lor la capital.l.IJ ,~ocial al 
Emitentului. -

J. 

10. Remuneratii si beneficii 

10.1. Cuantumul remuneratiei platite (inclusiv orice remuneratii 
conditionate sau amanate) si beneficiile in natura acordate de 
catre emitent si filialele sale pentru serviciile de orice fel prestate 
in beneficiul lor de persoana in cauza. 

Membrii consiliului de administratie nu au incasat de la emitent remuneratii in 
cursul ultimilor 3 ani. 

In exercitiul financiar 2017,Directorul de restaurant a incasat de la societate suma 
de 20.866 lei ca si salar brut. 
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10.2. Cuantumul total al sumelor alocate sau acumulate de Emitent 
sau de filialele sale pentru plata pensiilor sau a altar beneficii. 

Emitentul nu a alocat sume pentru plata pensiilor sau a altar beneficii cu exceptia 
celor prevazute de legislatia in vigoare. 

11. Functionarea organelor de administrare si conducere 

11.1. Data expirarii actualului mandat al persoanei in cauza, dupa caz, 
si perioada in care a ocupat functia 

Consiliul de administratie al Emitentului isi desfasoara activitatea in baza unui contract de 
mandat. 

Nume si prenume Data numirii Data ultimei Data expirarii Daca este 
in functie prelungiri mandatului administrator 

independent 

Aldea Gheorghe 12.03.2007 14.09.2015 14.09.2019 Nu 
Aurel 

Neamriu Maria 31.05.2008 14.09.2015 14.09.2019 Nu 
Alexandra 

Neamtiu Ciprian 14.02.2011 14.09.2015 14.09.2019 Nu 

/ If:, loan ~ 

. [ . 

Directorul financiar si Directorul tehnic al Emitentului isi desfasoara Rtivilatea ';~'~/-~ 
baza unui contract de munca pe perioada nedeterminata. " .,,, • r i;.,-

11.2. lnformatii privind contractele incheiate intre membrii organelor 
de administrare, conducere si supraveghere si emitent sau 
oricare dintre filialele sale prin care este prevazuta acordarea de 
beneficii ta expirarea contractului sau o declaratie negativa 
adecvata. 

Nu exista Contracte incheiate intre membrii organelor de administrare si conducere 
si Emitent care sa contina clauze care prevad acordarea de beneficii la expirarea 
contractului. 

11.3. lnformatii privind comitetul de audit si comitetul de remunerare 
al emitentului, inclusiv numele membrilor acestor comitete si un 
rezumat al mandatului in temeiul caruia comitetele functioneaza. 

Emitentul nu are comitet de audit si remunerare. 
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11.4. 0 declaratie a emitentului privind respectarea sau nerespectarea 
de catre emitent a regimului de administrare a societatilor 
comerciale in vigoare in statul sau de origine. In cazul in care 
emitentul nu respecta acest regim, declaratia contine o 
explicatie. 

Emitentul respecta regimul de administrare a societatilor comerciale in vigoare in 

Romania. 

12. Salariati 
In cursul anului 2017, numarul mediu de salariati al companiei a fost de 11. La sfarsitul 
anului 2017 numarul efectiv de salariati a fost de 64. Diferenta mare intre numarul 
mediu de salariati si numarul efectiv de salariati de la sfarsitul fiecarui an se explica 
prin faptul ca societatea foloseste personal cu contact pe durata determinata de 
durata evenimentelor. La fiecare sfarsit de an se serbeaza Anul Nou. 

Evolutia numarului de salariati in ultimii 3 ani este prezentata mai jos. 

Salariatii emitentului 

Numarul mediu de salariati in ultimii 3 ani a evoluat astfel: 

2015 2016 2017 

Nr. Mediu salariati 29 21 

Nu exista sindicat constituit la nivelul societatii. 

La 31 05 2018, Emitentul avea 30 salariati. 

A. Consiliul de administratie si cenzori 

B. personal TESA 24 

din care: 1. cu studii superioare: 2 

ingineri O 

economisti 1 

subingineri O 

juristi si alte studii superioare 1 

2. mai~tri O 
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3. personal cu studii medii 0 

4. personal administrativ 2 

5. colaboratori 20 

C. personal DIRECT PRODUCTIVI 5 

din care: 1. personal calificat 5 

2. personal necalificat 0 

D. personal INDIRECT PRODUCTIVI 1 

din care: 1. personal calificat 1 

2. personal necalificat 0 

*sursa: Emitentul 

In perioada acoperita de informatiile financiare nu au existat situatii conflictuale 
intre management si angajati. 

12.1. Cele mai recente informatii posibile privind participatiile 
detinute in capitalul social al emitentului de catre fiecare dintre 
persoanele mentionate la punctul 11.1 primul paragraf literele 
(a) si (d) si orice optiune pe astfel de actiuni detinute. 

La data de 12.09.2017, data de inregistrare a Hotararii AGEA de majorare a 
capitalului social, membrii Consiliului de Dministratie aveau urmatoarele detineri in 
capitalul social al Emitentului: 

• DI. Aldea Gheorghe Aurel detine 67.340 actiuni reprezentand 22.6753% 

Nu exista optiuni asupra actiunilor detinute. 

12.2. 0 descriere a oricaror acorduri care prevad participarea 
7 

salariatilor la capitalul emitentului. ·· t. 

Nu exista acorduri care sa prevada participarea salariatilor la cap·italul emitentul i. 

. \ 

13. Actionari principali 

13.1. In masura in care aceste informatii sunt cunoscute de emitent, 
numele oricarei persoane care nu este membru al vreunui organ 
de administrare, conducere si supraveghere al emitentului si care 
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detine, direct sau indirect, un procentaj din capitalul social sau 
din drepturile de vot ale emitentului care trebuie notificat in 
temeiul legislatiei interne aplicabile emitentului, precum si 
valoarea participarii in cauza, sau, in absenta unor astfel de 
persoane, o declaratie negativa adecvata. 

- Aldea loana (nasc Bozdog) cetatean roman, nascuta la data de 26.03.1980 in toe. 
Sibiu, jud Sibiu, domiciliat in Romania, localitatea Sibiu - detine 96.384 actiuni 
reprezentand 32,4553% din capitalul social 

- Kobi Design SRL - cu sediul in Sibiu, str. P-ta Talmaciu nr.1-3, - detine 88.905 
actiuni reprezentand 29,9369% din capitalul social. Societatea are ca asociat unic pe 
DI Aldea Ciprian Ifie care detine si in nume propriu 11.884 actiuni reprezentand 4% 
din capitalul social. 

DI Aldea Ciprian Ifie este fiul Dlui Aldea Gheorghe Aurel (Presedintele CA) si sotul 
Dnei Aldea loana. 

13.2. lnformatii privind situatia in care actionarii principali ai 
emitentului au drepturi de vot diferite sau o declaratie negativa 
adecvata. 

Nu exista situatii in care actionari ai emitentului sa aiba drepturi de vot diferite. 

13.3. In masura in care aceste informatii sunt cunoscute de emitent, 
se precizeaza daca emitentul este detinut sau controlat, direct 
sau indirect, si de catre cine; o descriere a naturii controlului si a 
masurilor adoptate pentru ca acest control sa nu fie exercitat in 
mod abuziv. 

DI Aldea Gheorghe Aurel este tatal Dlui Aldea Ciprian llie; DI Aldea Ciprian llie este 
casatorit cu Ona Aldea loana. lmpreuna au o detinere de 89,07% din capitalul 
emitentului. Controlul asupra Emitentului se face conform prevederilor legale si 
prevederilor actului constitutiv. 

13.4. O descriere a acordurilor cunoscute de emitent, a caror aplicare 
poate genera, la 0 data ulterioara, 0 schimbare a contro.!ului 
asupra emitentului. 

.. (~ 
f ,; 
' .~) .. 
~ 

Nu este cazul. 

14. Tranzactii cu parti afiliate 
Daca Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate in conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 nu se aplica emitentului, trebuie prezentate 
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urmatoarele informatii pentru perioada acoperita de informatiile financiare istorice 
si pana la data documentului de inregistrare. 

(a) natura si cuantumul tuturor operatiunilor care, luate separat sau in ansamblu, 
sunt importante pentru emitent. Daca operatiunile cu parti afiliate nu s-au 
desfasurat in conditiile pietei, se explica motivele. In cazul imprumuturilor in curs, 
inclusiv al garantiilor de orice tip, se indica cuantumul soldului de rambursat; 

(b) cuantumul sau procentajul reprezentat de operatiunile incheiate cu parti afiliate 
din cifra de afaceri a emitentului. 

Daca Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate in conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 se aplica emitentului, informatiile de mai sus 
trebuie prezentate numai pentru tranzactiile efectuate de la incheierea ultimului 
exercitiu financiar pentru care au fost publicate informatii financiare auditate. 

Emitentul aplica standardele romanesti de raportare financiare. La data de 31 mai 
2018 sunt inregistrate urmatoarele solduri: 

- Retezat SA are de recuperat de la Al Comsib SA suma de 963. 718,02 lei 

- Retezat SA are de recuperat de la Redal SRL suma de 718.571,62 lei 

15. lnformatii financiare privind patrimoniul, situatia 
financiara si rezultatele Emitentului 

_,-·-;'f(.iii L 

15.1. lnformatii financiare istorice , , · 

15.1.1. BllANTCONTABIL r ' . 
Principalele elemente ale Bilanturilor anuale auditate pentru 2015, 201,? 

2017 sunt prezentate in cele ce urmeaza: n. r• / 

Elemente bilantiere (lei) 2015 2016 

lmobilizari Necorporale 0 0 

2017 

0 

lmobilizari Corporale 18.724.404 18.486.695 16.158.035 

lmobilizari Financiare 0 0 0 

Total Active lmobilizate 18.724.404 18.486.695 16.158.035 

Stocuri 1.499.729 3.479.427 10.354.566 

Creante 83.817 723.668 2.109.153 
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lnvestitii fin. pe termen scurt 0 0 0 

Casa si conturi la banci 25.177 475.272 4.312.658 

Total Active Circulante 1.608.723 4.678.367 16.776.377 

Cheltuieli in avans 260 155.076 207.032 

TOTALACTIV 20.333.387 23.320.138 33.141.444 

Datorii pe termen scurt 2.223.150 4.133.379 7.985.790 

Datorii pe termen lung 1.080.027 1.920.776 4.622.943 

Provizioane 0 0 0 

Venituri in avans 0 0 0 

Capital social 742.438 742.438 742.438 

Prime de capital 0 0 

Rezerve din reevaluare 17.479.589 17.479.589 13.577.480 

Rezerve 254.227 269.761 269.762 

Actiuni Proprii 0 0 0 

Castiguri I Pierderi legate de instrumentele 
de capitaluri proprii 0 0 0 

Profit/Pierdere reportata -2.322.306 _.,.._i.ase..~8 2.674.939 

Profitul/pierderea exercitiului 949.8351
'.. { 

. \ 
3.268.092 246.:J.8 ~) 

Repartizarea profitului 73.573 ' 15.535 0 

Capitaluri proprii 17.030.210 ii26~i.983 20.532.711 

TOTAL PASIV 20.333.387 23.320.138 33.141.444 

Sursa : situatiile financiare 

15.1.2. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 

Principalele elemente ale conturilor de profit si pierdere anuale auditate pentru 
2015, 2016 si 2017, sunt prezentate in cele ce urmeaza: 
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Cifra de afaceri neta (lei) 

Venituri din productie 

Venituri din vanzare marfa 

Venituri aferente costului productiei in curs 
de executie 

Venituri din subventii de exploatare 

Venituri din productia de imobilizari 

Alte venituri din exploatare 

Venituri din exploatare - total 

Cheltuieli cu materii prime si materiale 
consumabile 

Alte cheltuieli materiale 

Alte cheltuieli externe ( cu energia si apa) 

Cheltuieli privind marfurile 

Reduceri comerciale primite 

Cheltuieli cu personalul 

Ajustari de valoare privind imobilizarile 
corporale si necorporale 

/ 

Ajustari de valoare privind activele circulante 

2015 

1.001.051 

796.556 

204.495 

0 

0 

0 

4.429.571 

5.430.622 

228.442 

27.927 

161.966 

70.598 

0 

135.893 

493.422 

1 0 

Alte cheltuieli de exploatare t 2.771.368 

~, 
Ajustari privind provizioanele 0 

Cheltuieli de exploatare - total 3.889.616 

Rezultatul din exploatare 1.542.006 

Venituri financiare 1.527 
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2016 2017 

3.634.714 20.107.738 

2.011.479 18.052.467 

1.623.235 2.055.271 

0 11.098.141 

0 -6.508 

5.070 0 

83.150 11.713 

3.722.934 9.287.814 

476.777 741.132 

145.677 141.208 

205.698 262.242 

1.138.624 1.461.688 

1.812 3.588 

180.644 315.738 

688.341 805.069 

5.920 0 

471.325 1.153.652 

0 00 

3.311.194 4.877.141 

411.740 4.410.673 

10.036 3.182 



Cheltuieli financiare 71.067 105.687 330.521 

Rezultatul financiar -69.540 -95.651 -327.339 

Venituri Totale 5.432.149 3.732.970 9.290.996 

Cheltuieli Totale 3.960.683 3.416.881 5.207.662 

Rezultatul brutal exercitiului 1.471.466 316.089 4.083.334 

lmpozit pe profit 521.631 69.371 815.242 

Rezultatul net al exercitiului 949.835 246.718 3.268.092 

Sursa : situatiile financiare 

Profitul net in anul 2017 a rezultat in principal din activitatea de dezvoltare imoniliara. 

15.1.3. SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU 

In perioada analizata capitalurile proprii au crescut constant datorita faptului ca 

Emitentul a acoperit pierderile anilor anteriori si nu a distribuit dividende. 

15.1.4. SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 

I DENUMIREA ELEMENTULUI 

TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA 

INCEPUTUL EX. FINANCIAR 

FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE 

EXPLOATARE 

INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE 

lncasari de la clienti 

lncasari tichete masa 

lncasari din credite t scurt 

Restituiri de TVA 

Alte incasari 

PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE 

Plati catre furnizori si angajat i l '' ,., ..... - --
Plati impozite si taxe 1.~v l't"' , '~\ 

Dobanzi platite . - (':I., 
I ·. . . 

lmpozit pe profit platit \'- -. 
-

,, . 
Plati asigurari \,' • I 

I 

Plati credite 
I 
~-r ~"~; / 
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2015 2016 

11.345 25.177 

4.814.333 6.743.327 
4.814.333 5.724.627 

0 0 
0 1.018.000 
0 0 
0 700 

3.811.107 6.196.293 
3.513.422 4.337.236 

249.638 112.324 

I 33.643 39.554 
I 

0 516.272 
1.560 140.110 

0 1.030.034 

2017 

475.272 

26.115.570 
24.885.010 

0 
600.000 
630.560 

0 
23.457.275 
21.949.121 

280.620 
320.856 
148.514 

1.926 
600.000 



Alte plati pentru activitatea de exploatare 

TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE 

FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE 

INVESTITll 

INCASARI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITll 

lncasari din vanzarea de imobilizari corporale si 
necorporale 

Dobanzi incasate 

Dividende incasate 

PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE INVESTITll 

Plati pentru achizitionarea de actiuni 

Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporate 

TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATEA DE INVESTITll 

FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE 

FINANTARE 

INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 

lncasari intre entitatile afiliate 

lncasari din imprumuturi pe tremen lung 

PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE FINANTARE 

Plati din imprumuturi pe tremen lung 

Plati intre entitatile afiliate 

Dividende platite 

TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 

TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZ. LA SFIRSITUL. 

EX. FINANCIAR 

*sursa: Emitentul 

12.844 20.763 

1.003.226 547.034 

0 1 

0 0 

0 1 

0 0 
360.002 0 

0 0 
360.002 0 

-360.002 1 

1.960.670 2.638.573 

615.145 1.167.987 

1.345.525 1.470.586 

2.590.062 2.735.513 

240.511 753.282 

2.349.551 1.982.231 

0 0 

-629.392 -96.940 

'" '-;~75.272 

lnformatiile financiare istorice prezentate mai sus au fost auditate la sfarsitul anilor 

2015,2016 si 2017 de un auditor independent si ofera o imagine corecta in 

concordanta cu standardele de audit aplicabile in Romania. 

15.2. lnformatii financiare pro forma - In cazul unei modificari 
semnificative a valorilor brute, se face o descriere a modului in 
care tranzactia ar fi putut afecta activele, pasivele si rezultatul 
emitentului, daca tranzactia ar fi avut loc la inceputul perioadei 
care face obiectul raportarii sau la data indicata. 

Nu este cazul. 
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156.238 

2.658.295 

317 

0 

317 

0 

555.113 

0 

555.113 

-554.796 

14.545.763 

1.061.330 

13.484.433 

12.811.876 

10.782.265 

2.029.611 

0 

1.733.887 

4.312.658 



15.3. Situatii financiare - Daca intocmeste atat situatii financiare 
anuale proprii, pe baza individuala, cat si consolidata, emitentul 
va include in documentul de inregistrare eel putin situatiile 
financiare anuale consolidate 

Nu este cazul, Emitentul intocmeste numai situatii financiare individuate. 

15.4. Auditarea informatiilor financiare anuale istorice 

15.4.1. 0 declaratie prin care se atesta ca informatiile financiare istorice au fost 
auditate. 

lnformatiile financiare istorice au fost auditate de Societatea Consulting Fin S.R.L, 
auditor financiar inregistrat la Camera Auditorilor flnanciari din Romania cu 
nr 353/2003, cu sediul in Sibiu, Str Calugareni nr 6 cod fiscal R015174307, 
inregistrat la REGISTRUL Comertului sub nr. J32/135/2003 si reprezentata de 
Trana Jan autorizat CAFR 1205/2001. 

15.4.2. lndicarea celorlalte informatii din documentul de inregistrare care au fost 
auditate de auditori. 

Nu exista alte informatii prezentate in acest Prospect care sa fi fost auditate de 
auditori, cu exceptia informatiilor financiare istorice. 

15.4.3. In cazul in care informatiile financiare din documentul de inregistrare nu 
au fost extrase din situatiile financiare auditate ale emitentului, se 
mentioneaza sursa acestora si faptul ca nu au fost auditate. 

lnformatiile financiare anuale prezentate in acest Prospect au fost extrase din 
situatiile financiare auditate ale Emitentului. 

15.5. Data celor mai recente informatii financiare 

Anul fiscal incheiat la data de 31.12.2017 cu informatii financiare audi ate. 

15.6. lnformatii financiare intermediare si alte informatii 

15.6.1. Daca emitentul a publicat informatii financiare trimestriale sau 
semestriale de la data ultimelor situatii financiare auditate, informatiile 
financiare in cauza trebuie incluse in documentul de inregistrare. Daca 
informatiile financiare trimestriale sau semestriale in cauza au fost 
revizuite sau auditate, trebuie inclus, de asemenea, raportul de revizuire 
sau de audit. Daca nu este cazul, se precizeaza acest lucru. 

Emitentul nu publica situatii financiare trimestriale. 
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---~~-~· .. . 

Emitentul publica situatiile financiare semestriale. Situatiile financiare, aferente 
Semestrului I 2017, cat si Raportul Semestrial, pot fi consultate pe site-ul 
Emitentului si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti. 

15.6.2. Daca a fost intocmit cu mai mult de noua luni dupa sfarsitul ultimului 
exercitiu financiar auditat, documentul de inregistrare trebuie sa contina 
informatii financiare intermediare, care pot sa nu fie auditate (caz in care 
se precizeaza acest lucru), pentru eel putin primele sase luni ale noului 
exercitiu financiar. 

Nu este cazul. 

15. 7. Politica de distribuire a dividendelor 

Societatea va distribui dividente o data pe an. Valoarea dividendelor va fi propusa 
anual de Consiliul de Administratie si supusa spre aprobare AGOA. In cadrul AGOA 
care au pe ordinea de zi aprobarea repartizarii profitului net, odata cu valoarea 
dividendului vor fi a probate si modalitatile de distribuire a acestora catre actionari. 

Prin Hotartarea AGOA din data de 12.03.2018 societatea a distribuit din profitul 
anului 2017, un dividend brut de 6,87 lei/actiune 

15.8. Proceduri judiciare si de arbitraj 

In prezent, societatea este implicata intr-un singur litigiu privind o amenda de la 
Primaria Sibiu a carei valoare nu impieteaza asupra activitatii societatii. 

15.9. Modificari semnificative ale situatiei financiare sau comerciale 

Emitentul declara ca nu exista modificari semnificative ale pozitiei finaciare sa u 
comerciale a Societatii care s-au produs de la sfarsitul exercitiului fincaiar incheiat la 

. I ( -... 

31.12.2017. (·~ , 
' .,.. 

16. lnformatii suplimentare 

16.1. Capitalul social "' 

16.1.1. Cuantumul capitalului emis si, pentru fiecare categorie de acUunj 

Capitalul social este de 742.437,50 lei, impartit in 296.975 actiuni in valoare 
nominala de 2,50 lei/actiune, integral platite. Actiunile emise de Societate se 
tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti, pe piata AeRO - ATS, simbol RETZ, cod 
ISIN RORETZACNORl. Nu au existat subscrieri la capitalul social varsate prin 
intermediul altor active decat numerar in perioada acoperita de situatiile financiare 
prezentate in acest Prospect. 
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16.1.2. Numarul si caracteristicile principale ale actiunilor care nu reprezinta 
capitalul, daca acestea exista 

Nu este cazul 

16.1.3. Valoarea valorilor mobiliare convertibile, transferabile sau insotite de 
bonuri de subscriere, cu indicarea procedurilor de conversie, transfer sau 
subscriere. 

Nu este cazul 

16.1.4. lnformatii privind conditiile care reglementeaza orice drept de achizitie si 
orice obligatie conexa capitalului autorizat, dar neemis, sau privind orice 
angajament de majorare a capitalului social. 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 17.05.2018 a aprobat 
majorarea capitalului social cu 2.969.750 lei prin emiterea unui numar de 1.187.900 
actiuni la valoarea nominala de 2,501ei/actiune. Au dreptul de a subscrie 4 actiuni 
noi la una detinuta doar actionarii societatii inregistrati la data de 08.06.2018. 

16.1.S. lnformatii privind capitalul social al oricarui membru al grupului care face 
obiectul unei optiuni sau al unui acord conditionat sau neconditionat 
prevazand acordarea unor optiuni asupra capitalului si detalii privind 
optiunile respective, inclusiv identitatea persoanelor la care se refera. 

Nu este cazul. 

17. Contracte importante 

17.1. Rezumatul fiecarui contract important (altele decat cele 
incheiate in cadrul normal al activitatii) incheiat de catre emitent 
sau orice alt membru al grupului, in cursul ultimului exercitiu de 
dinaintea publicarii documentului de inregistrare. / , 

I 
Contractele importante incheiate de societate sunt cele come qia l~~' cu" clientii •si 
furnizorii sai si decurg numai din activitatea de baza a Societatii. : i 

o p. • I 
'-':- / '• • h.(. ~ 

17.2. Rezumatul oricarui alt contract (altele decat cele incheiate in 
cadrul normal al activitatii) incheiat de catre orice membru al 
grupului si continand dispozitii care atribuie oricarui membru al 
grupului o obligatie sau un angajament important(a) pentru 
intregul grup, la data documentului de inregistrare. 

Nu este cazul. 
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18. lnformatii furnizate de terti, declaratii ale expertilor si 
declaratii de interese 

18.1. In cazul in care documentul de inregistrare contine o declaratie 
sau un raport atribuite unei persoane care actioneaza in calitate 
de expert, se indica numele, adresa de la locul de munca si 
calificarile persoanei in cauza si, dupa caz, orice interese 
semnificative ale persoanei respective cu privire la emitent. Daca 
raportul sau declaratia au fost intocmite la cererea emitentului, 
se anexeaza o declaratie prin care se confirma faptul ca 
documentele in cauza au fost incluse, in forma si in contextul in 
care au fost incluse, cu consimtamantul persoanei care a 
autorizat continutul acelei parti din documentul de inregistrare. 

Nu este cazul. 

18.2. In cazul in care informatiile provin de la o terta parte, se 
furnizeaza o confirmare a faptului ca informatiile in cauza au fost 
reproduse cu acuratete si ca, dupa cunostintele emitentului si in 
masura in care acesta poate sa confirme avand in vedere datele 
publicate de terta parte in cauza, nu au fost omise fapte care ar 
face ca informatiile reproduse sa fie incorecte sau sa induca in 
eroare. Se mentioneaza, de asemenea, sursa (sursele) 
informatiilor in cauza. 

Nu este cazul. 

19. Documente accesibile publicului 

In perioada de valabilitate a prezentului Prospect, pot fi consultate urmatoarele 
documente: 

•!• Prezentul prospect proportionat; 
•!• Actul constitutiv al Emitentului; 
•!• Situatiile financiare ale Emitentului pentru ultimele trei exercitii financiare 

anuale impreuna cu anexele aferente.; 
•!• Formularul de subscriere si formularul de revocare 

Documentele mentionate anterior pot fi consultate pe suport de hartie la sediul 
lntermediarului din Targu Mures, Str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, precum si la 
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sediul Emitentului din Sibiu, Str J.S. Bach nr 4, Jud Sibiu. Pe intreaga durata a ofertei 
documentele mentionate anterior pot fi consultate si in format electronic la adresa 
web a Emitentului, www.redalgroup.ro si la adresa web a lntermediarului, 
www.goldring.ro, precum si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti www.bvb.ro . 
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Partea a II-a 

1. Persoane resonsabile 

Ase vedea sectiunea 1. din partea I - "Persoane resonabile" 

2. Factori de rise 
Ase vedea sectiunea 3. din partea I - "Factori de rise" 

3. lnformatii de baza 
• r:o:/. ~" i' 

3.1. Declaratie privind capitalul circulant - O declaratie a emitentului 
din care sa reiasa ca, in opinia sa, capitalul sau circulant este 
suficient pentru obligatiile sale actuale sau, in caz contrar, care sa 
explice cum prevede sa asigure capitalul circulant suplimentar 
necesar. 

Emitentul declara ca, in opinia sa, capitalul sau circulant este suficient pentru obligatiile 
sale actuale. 

3.2. Capitaluri proprii si gradul de indatorare - 0 declaratie privind 
nivelul capitalurilor proprii si nivelul de indatorare (cu o 
distribuire intre datoriile garantate si cele negarantate) la o data 
anterioara cu eel mult 90 de zile fata de data elaborarii 
documentului. lnformatiile privind indatorarea includ, de 
asemenea, datoriile indirecte si contingente. 

Capitalurile proprii ale Emitentului la data de 31.05.2018 erau de 19.082.461 lei. 
Gradul de indatorare la data de 31.05.2018, calculat dupa formula clasica, adica 
raport intre: datoriile totale I {capitalurile proprii+datorii totale) {17.820.472 
/(19.082.461 + 17.820.472) era de 0,48% ceea ce s-ar traduce prin faptul ca 
Emitentul a apelat la imprumuturi si credite bancare in proportie optima. (gradul de 
indatorare ar trebui sa se situeze in jurul valorii de 0,5) 

0 alta varianta a analizei gradului de indatorare implica raportarea datoriilor pe 
termen lung la valoarea capitalului investitit (capital propriu + datorii care au o 
scadenta mai mare de 1 an). Acesta formula a gradului de indatorare este 
interpretata ca suma a tuturor intereselor pe termen lung asupra afacerii, atat din 
partea actionarilor, cat si din partea creditorilor si defineste stabilitatea financiara a 
companiei. Calculul acestui indicator nu include insa datoriile curente. Considerand 
formula: datorii > 1 an I (datorii > lan + capitaluri proprii), (7.219.883/(7.219.883 + 
19.082.461) rezulta un grad de indatorare de 0,27%. Acest mod de calcul al gradului 
de indatorare indica ponderea datoriei pe termen lung in capitalul investit, mai 
exact arata modul de finantare a capitalului permanent pus la dispozitia Companiei 
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si sursele proprii atrase. Acest indicator este unul din elementele pe care Emitentul 
le are in vedere 

3.3. lnteresele persoanelor fizice si juridice participante la oferta - O 
descriere a tuturor intereselor, inclusiv a celor conflictuale, care 
ar putea influenta semnificativ emisiunea/oferta, identificand 
fiecare dintre persoanele implicate si indicand natura intereselor. 

Emitentul nu are la cunostinta sa existe interese, inclusiv conflictuale, care ar putea 
influenta semnificativ emisiunea de capital prezentata in acest Prospect. 

3.4. Motivele ofertei si utilizarea fondurilor obtinute - Motivele ofertei 
si, dupa caz, valoarea neta estimata a fondurilor obtinute, 
distribuita pe principalele utilizari prevazute, in ordinea 
descrescatoare a prioritatii. In cazul in care emitentul 
preconizeaza ca fondurile estimate nu vor fi suficiente pentru 
finantarea tuturor obiectivelor avute in vedere, se indica sursa si 
valoarea suplimentului necesar. Trebuie furnizate informatii 
detaliate privind utilizarea fondurilor obtinute, in special in cazul 
in care acestea sunt utilizate pentru achizitionarea de active 
altfel decat in cursul normal al activitatilor, pentru finantarea 
achizitiei anuntate a altor intreprinderi sau pentru rambursarea, 
reducerea sau rascumpararea unor datorii. 

Majorarea capitalului social se realizeaza pentru atragerea de numerar de la 
actionari in vederea extinderii activitatii societatii in domeniuf imobiliar. 

Valoarea fondurilor care se intentioneaza a se obtine: 2.969.750 lei. 

Sumele obtinute de emient din aceasta majorare de capital social 
pentru investitii in imobile nou construite. 

4. lnformatii privind valorile mobiliare care urmeaza a fi 
oferite/admise la tranzactionare 

4.1. 0 descriere a naturii si categoriei valorilor mobiliare oferite si/sau 
admise la tranzactionare si codul ISIN (numarul international de 
identificare a valorilor mobiliare) sau orice alt cod de identificare. 

Actiunile oferite tac parte din aceeasi categorie de actiuni, sunt ordinare, 
nominative, indivizibile, de valoare egala, emise in forma dematerializata, asigura 
detinatorilor drepturi egale si au o valoare nominala de 2,50 lei fiecare. Registrul 
actionarilor Emitentuf ui este tinut de Depozitarul Central S.A.. Coduf ISIN al 
actiunilor Emitentului este RORETZACNORl. 
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4.2. Legislatia in temeiul careia au fost create valorile mobiliare. 

Actiunile sunt emise in conformitate cu legea romana, respectiv: Legea 31/1990 -
Legea Societatilor cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 24/2017 si 
Regulamentul ASF 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni 
de piata,.Regulamentul (CE) 809/2004 cu modificarile si completarile ulterioare in 
ceea ce priveste informatiile continute in prospecte, structura prospectelor. 

4.3. lndicarea formei sub care au fost emise valorile mobiliare: titluri 
nominative sau la purtator, fizice sau dematerializate. In ultimul 
caz, se indica denumirea si adresa entitatii insarcinate cu 
efectuarea inregistrarilor necesare. 

Actiunile Oferite sunt actiuni nominative, emise in forma dematerializata. 

4.4. Moneda in care s-a facut emisiunea. 

Moneda emisiunii este RON. 

4.5. 0 descriere a drepturilor conexe valorilor mobiliare, inclusiv a 
oricarei restrictii care le este aplicabila, si a modalitatilor de 
exercitare a drepturilor in cauza. 

Fiecare actiune subscrisa si platita de investitori confera acestora dreptul la un vot 
in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, dreptul de a alege organele de 
conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului in conditiile legii si ale 
Actului Constitutiv, precum si orice alte drepturi prevazute de Actul Constitutiv side 
prevederile legale in vigoare. 

Detinerea eel putin a uneia din Actiunile Societatii implica adeziunea investitorului 
la prevederile Actului Constitutiv. Drepturile si obligatiile legate de Actiuni 
prevazute in Actul Constitutiv urmeaza Actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea 
altor persoane. Obligatiile Emitentului sunt garantate cu patrimoniul Emitentului, 
iar actionarii vor fi tinuti raspunzatori numai in limita valorii Actiunilor subscrise. 

4.6. Hotararile, autorizatiile si aprobarile in temeiul carora au fost 
create si/sau emise valorile mobiliare. 

Prin Hotararea AGEA din data de 17.05.2018 s-a aprobat majorarea capitalului 
social al Emitentului prin emiterea a 1.187.900 noi actiuni, oferite spre subscriere 
actionarilor Emitentului in schimbul unui aport in numerar, la un pret de subscriere 
de 2,50 Lei pe actiune. 

Hotararea AGEA din data de 17.05.2018 a fost publicata ~ef Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea a IV-a nr 2037 din data de 29.05.2018. .2 

' •') .... 
. tf _!... 
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4. 7. Data preconizata pentru emisiunea de valori mobiliare 

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere 
actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare (08.06.2018), 
in proportie de 4 actiuni noi emise la una detinuta. Actiunile ramase nesubscrise var 
fi anulate. 

Valorile mobiliare vor fi emise ulterior inregistrarii majorarii de capital la Registrul 
Comertului, la ASF prin emiterea Certificatului de lnregistrare a ValorilorMobiliare si 
la Depozitarul Central. 

4.8. 0 descriere a tuturor restrictiilor impuse asupra liberei 
transferabilitati a valorilor mobiliare. 

Nu exista restrictii privind libera transferabilitate a actiunilor oferite spre subscriere 
in baza prezentului Prospect. 

4.9. Pentru tara in care emitentul are sediul social si tara sau tarile in 
care se face oferta sau se solicita admiterea la tranzactionare: 
informatii privind orice retinere la sursa aplicabila veniturilor 
generate de valorile mobiliare I indicatii privind asumarea sau 
neasumarea responsabilitatii retinerii la sursa de catre emitent. 

lnformatiile prezentate mai jos prezinta un sumar al celor mai importante 
consecinte ale detinerii si instrainarii de Actiuni din punctul de vedere al sistemului 
fiscal din Romania. 

Aceste informatii au la baza legile, normele si reglementarile in vigoare la data 
prezentului Prospect si nu isi propun sa fie o opinie juridica sau sa abordeze 
exhaustiv aspectele fiscale ce decurg din achizitia, detinerea sau instrainarea 
Actiunilor tranzactionate pe o piata, sau sa indice modificarile avute in vedere in 
legislatia in vigoare. 

Se recomanda potentialilor investitori ca inainte de a decide asupra oportunitatii 
achizitionarii Actiunilor sa-si consulte proprii consultanti financiari si/sau fiscali cu 
privire la reglementarile fiscale specifice fiecaruia dintre ei, incl4siv lrk identa 
tratatelor de evitare a dublei impuneri, precum si cu privire la pote"ntia le modifiCCJri 
ale legislatiei fiscale. 

4.9.1. lnvestitori rezidenti - persoane fizice 

Castigurile din transferul titlurilor de valoare, precum si veniturile din dividende, se 
includ in categoria veniturilor din investitii, venituri ce intra in sfera de aplicare a 
impozitului pe venit. 

Castigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare, altele decat instrumentele 
financiare derivate si cele reglementate la alin. (2)-(6) ale art. 94 din Codul Fiscal, 
reprezinta diferenta pozitiva/negativa realizata intre valoarea de instrainare/pretul 
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de vanzare si valoarea lor fiscala, dupa caz, pe tipuri de titluri de valori, care include 
costurile aferente tranzactiei si costuri legate de transferul de proprietate aferente 
imprumutului de valori mobiliare, dovedite cu documente justificative. 
Determinarea castigului se face de catre lntermediar, definit potrivit legislatiei in 
materie, pe baza documentelor justificative. Daca operatiunea nu se efectueaza 
printr-un lntermediar sau lntermediarul nu este rezident fiscal roman, 
determinarea castigului se efectueaza de catre beneficiarul de venit, pe baza 
documentelor justificative. Pentru tranzactiile cu titluri de valoare, altele decat 
partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, efectuate pe 
parcursul anului fiscal, fiecare intermediar are urmatoarele obligatii: 

a) calcularea castigului/pierderii pentru fiecare tranzactie efectuata pentru 
contribuabil sau anual, dupa caz; 

b) transmiterea catre fiecare contribuabil a informatiilor privind totalul 
castigurilor/pierderilor, in forma scrisa, pentru tranzactiile efectuate in cursul anului 
fiscal, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul anterior; 

c) sa depuna anual, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul 
anterior, la organul fiscal competent o declaratie informativa privind totalul 
castigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil; 

Castigul net anual/pierderea neta anuala se determina ca diferenta intre castigurile 
si pierderile inregistrate in cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la inceputul 
anului din transferul titlurilor de valoare, si orice alte operatiuni cu instrumente 
financiare, inclusiv instrumente financiare derivate. 

Castigul net anual/pierderea neta anuala se determina de catre contribuabil pe 
baza declaratiei privind venitul realizat care se depune la organul fiscal competent 
pentru fiecare an fiscal pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de 
realizare a castigului net anual/pierderii nete anuale. lmpozitul anual datorat de 
catre contribuabil se stabileste de organul fiscal competent pe baza declaratiei 
privind venitul realizat prin aplicarea cotei de 10% asupra castigului net anual 
impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile 
mobiliare in cazul societatilor inchise. 

Veniturile sub forma de dividende se impun cu o cota de 5% din suma acestora, 
impozitul fiind final. Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub 
forma de dividende revine persoanelor juridice, odata cu plata dividendelor catre 
actionari /investitori. Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 
inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata. In cazul dividendelor distribuite, 
dar care nu au fost platite actionarilor/investitorilor pana la sfar_situl anului in care 
s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe divicje.tlde\ e plateste pana la 
data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator. lmpozitul d/torat se vifeaza integral la 

bugetul de stat. ~· ·.' . . 

<_,,_~ .. ) 
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4.9.2. lnvestitori rezidenti - persoane juridice 

Castigurile obtinute de o persoana juridica romana rezidenta din transferul 
actiunilor detinute la o persoana juridica rezidenta sunt reflectate in situatiile 
financiare ale acesteia sub forma profitului impozabil. Cota de impozit pe profit 
aplicabila in Romania este de 10%. 

In situatia persoanei juridice romane care plateste dividende catre o alta persoana 
juridica romana, obligatia determinarii, retinerii si platii impozitului pe dividende 
revine in sarcina entitatii care plateste dividendele, odata cu plata acestora catre 
actionari. 

lmpozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit de 5% 
asupra dividendului brut distribuit/platit unei persoane juridice romane. 

lmpozitul pe dividende se declara si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 
inclusiv a lunii urmatoare celei in care se distribuie/plateste dividendul. In cazul in 
care dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au 
aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plateste pana 
la data de 25 ianuarie a anului urmator. 

lmpozitul nu se aplica in cazul dividendelor platite de o persoana juridica romana 
unei alte persoane juridice romane, daca beneficiarul dividendelor detinE:,,.- la data 
platii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celtjilalte persoane 
juridice, pe o perioada neintrerupta de un an implinit pana la datra platii ace.stora 
inclusiv. 1 ·~ . . .. 

I 

4.9.3 lnvestitori nerezidenti - persoane fizice 
~-.C··~ ~·i"_ 

In acord cu prevederile Codului Fiscal, notiunea de ,,persoane fizice nerezidente" 
este reprezentata de acele persoane fizice care nu au cetatenia romana, nu au 
domiciliul stabilit in Romania, nu locuiesc in Romania pentru o perioada sau mai 
multe perioade care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 
12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat, iar ,,centrul 
intereselor vitale ale persoanei nu este amplasat in Romania". 

In situatia in care un investitor persoana fizica este rezident al unei tari cu care 
Romania a incheiat o conventie de evitare a dublei impuneri cu privire la impozitele 
pe venit si capital, legislatia romana stabileste faptul ca prevaleaza prevederile 
conventiei pentru evitarea dublei impuneri. Pentru aplicarea prevederilor 
conventiei de evitare a dublei impuneri, nerezidentul are obligatia de a prezenta 
platitorului de venit certificatul de rezidenta fiscala, care trebuie sa ateste faptul ca 
acesta a fost rezident in statul cu care Romania are incheiata conventie de evitare a 
dubei impuneri in anul/perioada obtinerii veniturilor. 

Pe de alta parte, in masura in care: (i) o astfel de conventie nu a fost incheiata; (ii) 
conventia nu reglementeaza problema impozitarii veniturilor din transferul titlurilor 
de valoare; (iii) conventia stabileste ca impozitul va fi datorat statului sau in masura 
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in care clientul nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala, impozitarea castigului va 
urma regulile impuse prin legislatia nationala. 

lmpozitul datorat de nerezidenti, pentru veniturile obtinute din Romania cu titlu de 
dividende de la o persoana juridica romana, se calculeaza, respectiv se retine in 
momentul platii venitului, de catre platitorul de venituri. 

4.9.4. lnvestitori nerezidenti - persoane juridice 

Prin ,,persoane juridice nerezidente" se inteleg, conform Codului Fiscal, persoanele 
juridice care nu au sediul social in Romania, respectiv care nu au fast infiintate in 
conformitate cu legislatia romana. 

Pentru dovedirea calitatii de nerezident, persoanele juridice nerezidente vor 
prezenta certificatul de rezidenta fiscala sau alt document echivalent care atesta 
rezidenta fiscala a acestora. La fel ca in cazul persoanelor fizice nerezidente, se 
stabileste ca regula in materia determinarii obligatiilor fiscale prevalenta 
conventiilor de evitare a dublei impuneri, incheiate intre Romania si statele in care 
persoanele juridice straine isi au rezidenta. 

In masura in care o astfel de conventie nu exista sau in urma analizei acesteia 
rezulta ca impozitul este datorat statului, devin aplicabile prevederile Codului Fiscal 
- Titlul II - impozitul pe profit, in raport de care persoanele juridice straine care 
desfasoara activitati in Romania datoreaza un impozit pe profit in cuantum de 10% 
aferent castigurilor din trasferul titlurilor de valoare. 

lmpozitul datorat de nerezidenti, pentru veniturile obtinute din Romania cu titlu de 
dividende de la o persoana juridica romana, se calculeaza, respectiv se retine in 
momentul platii venitului, de catre platitorul de venituri. 

Nota: Punctul de vedere prezentat si mentionat in Prospect este exprimat in limita 
legislatiei aplicabile. Nu excludem posibilitatea ca o instanta de judecata/autoritate 
administrativa/terta parte sa aiba o interpretare diferita asupra ._ p qblemelor 
analizate. 

I , 

(·. I 

} 
5. Conditiile ofertei 

5.1. Conditii, statistici privind oferta, calendarul provizoriu si 
modalitatile de solicitare a subscrierii 

5.1.1. Prezentarea conditiilor care reglementeaza oferta. 

Cadrul legal care reglementeaza emisiunea de actiuni aferenta majorarii capitalului 
social cu aport in numerar este format din Legea Societatilor, Legea 24/2017, 
Regulamentul 5/2018, Regulamentul CE 486/2012 si Regulamentul (CE) 809/2004 
cu modificarile si completarile ulterioare. 

53 



5.1.2. Valoarea totala a emisiunii/Ofertei. 

Emisiunea are ca obiect un numar total de 1.187.900 actiuni ordinare, nominative, 
indivizibile, de valoare egala, emise in forma dematerializata, cu o valoare nominala 
de 2,50 lei fiecare fara prima de emisiune. Actiunile emise de societatea RETEZAT 
S.A. SIBIU, sunt in conformitate cu Hotararea AGEA din data de 17.05.2018. 
Valoarea totala a emisiunii este de maxim 2.969.750 Lei, in ipoteza in care toate 
actiunile puse in vanzare se vor vinde. 

5.1.3. Durata de valabilitate a ofertei, inclusiv orice modificare posibila, si o 
descriere a procedurii de subscriere. 

Oferta are ca obiect un numar total de 1.187.900 actiuni ordinare, nominative, 
indivizibile, de valoare egala, emise in forma dematerializata oferite la un pret de 
2,50 lei/actiune fiecare, emise de societatea RETEZAT S.A. SIBIU, in conformitate cu 
Hotararea AGEA din data de 17.05.2018. 

Fiecarui actionar la data de inregistrare de 08.06.2018 i-a fost alocat cate un drept 
de preferinta pentru fiecare actiune detinuta. Drepturile de preferinta aferente 
majorarii de capital social nu vor fi tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti. 

Perioada de subscriere in cadrul majorarii de capital social este de 31 de zile 
calendaristice si incepe in ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului 
respectiv de la data de .2.C,.. oR-/1..ot 8 pana la data de ~b-o l3/1o I f inclusiv, 
intre orele 9:30 si 17.00 ale fiecarei Zile Lucratoare , cu exceptia ultimei Zile 
Lucratoare, cand perioada de subscriere se incheie la ora 13:00. Perioada de Oferta 
nu poate fi prelungita. 

In cadrul majorarii de capital social vor putea subscrie numai investitorii care detin 
drepturi de preferinta pentru majorarea de capital social. J 1, 

I ' I• . 

Actiunile Oferite vor putea fi subscrise in baza drepturilor de p ~rerinra c;l~tinut~, 
rata de subscriere fiind de 1 (un) drept de preferinta pentru chizitionarea a ~ 
(patru) actiuni noi. j 

Numarul maxim de actiuni care poate fi subscris de un investitor poate f1 aflat prin 
inmultirea cu 4 a numarului de drepturi de preferinta de care acesta dispune. 
Numarul maxim de actiuni care poate fi subscris de un investitor poate fi aflat prin 
contactarea lntermediarului la care investitorul are deschis un cont de investitii sau 
prin contactatarea Emitentului sau lntermediarului ofertei. 

Orice persoana fizica sau juridica, rezidenta sau nerezidenta poate subscrie 
Actiunile Oferite prin prezenta Oferta a majorarii de capital social, cu conditia sa 
detina drepturi de preferinta conform celor prezentate anterior. 

Orice cerere de modificare a prospectului de oferta aprobat este depusa la ASF cu 
eel putin 3 zile lucratoare anterioare ultimei zile de derulare a ofertei. In cazul 
aprobarii amendamentelor referitoare la alte elemente ale prospectului in afara de 
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pretul si termenul de inchidere a ofertei, ASF este in drept sa prelungeasca perioada 
de derulare a ofertei, astfel incat sa existe eel putin 2 zile lucratoare de la publicarea 
amendamentului pana la inchiderea ofertei. 

Subscrierile efectuate sunt irevocabile. Subscrierile vor putea fi retrase in cazul unui 
amendament la prospectul de oferta publica, in conformitate cu art 22 alin 2 din 
Legea 24/2017, in termen de doua zile lucratoare dupa publicarea respectivului 
amendament. Perioada poate fi extinsa de de emitent cu conditia sa nu depasasca 
data de inchidere a ofertei. Retragerea subscrierii de catre un investitor se face prin 
completarea si depunerea formularului de revocare a subscrierii la intermendiarul 
prin care s-a realizat subscrierea .. 

Actiunile pot fi subscrise de catre detinatorii drepturilor de preferinta astfel: 

• in cazul investitorilor ale caror drepturi de preferinta sunt inregistrate, in 
momentul efectuarii subscrierii in Sectiunea 1 a Registrului, exclusiv prin 
lntermediarul Ofertei si anume SSIF Goldring S.A., cu sediul in Targu Mures, 
Str. Tudor Vladimirescu, 56A, cod 540014, jud. Mures 

• in cazul investitorilor ale caror drepturi de preferinta sunt inregistrate in 
momentul efectuarii subscrierii corespunzatoare respectivelor drepturi, intr
un cont deschis la un Participant, exclusiv-prin acel Participant. 

Prezentul Prospect nu constituie o oferta sau invitatie facuta de Emitent sau 
lntermediar sau facuta in numele oricaruia din acestia, de a subscrie Actiuni in 
jurisdictiile unde o astfel de oferta sau invitatie nu este autorizata sau este 
restrictionata in orice mod sau pentru potentiali lnvestitori ce nu pot subscrie in 
mod legal. Persoanele care decid sa subscrie Actiuni sunt obligate sa cunoasca 
restrictiile si limitarile cuprinse in prezentul Prospect si sa se conformeze acestora. 

lndiferent ca subscrierea se realizeaza prin lntermediarul ofertei sau al unui 
intermediar eligibil, investitorul trebuie sa ia in considerare comisioanele de 
transfer bancar aplicabile si durata transferului bancar si ca subscrierea in aceasta 
Oferta, in conformitate cu prezentul Prospect, reprezinta acceptarea 
neconditionata a termenilor si conditiilor de derulare ale Ofertei si a prezentului 
Prospect in intregime, investitorul respectiv confirmand ca a primit~ _.citit, l nteles si 
acceptat termenii si conditiile prezentului Prospect si ca a subscris in acor'~ cu 
acestea. 1 • 

I i : ' ~ I 

\ :._ :'', ; .. / 
Procedurile aferente subscrierii sunt prezentate in continuare: \;J, / '·< '>· 1 / 

'-.. .... .:.. .~ !~- ~ -. ~:- ;; .... 
I. Subscrierea de catre lnvestitorii care au un contract de servicii de 

investitii financiare valabil incheiat cu un Participant, inclusiv conturile 
proprii ale Participantilor, sau cu SSIF Goldring S.A. si la momentul 
subscrierii detin drepturile de subscriere la acel Participant. 

lntermediarul Ofertei si Participantii eligibili trebuie sa ii informeze pe investitori cu 
privire la conditiile de implementare a Ofertei Publice si sunt exclusiv responsabili 
pentru implementarea Ofertei si respectarea acestui Prospect si a reglementarilor 
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ASF, inclusiv dar fara a se limita la realizarea subscrierilor primite conform 
formularelor de subscriere colectate, validate si inregistrate in sistemele 
administrate de Depozitarul Central in legatura cu Oferta si decontarea acestora. 

Subscrierea se realizeaza prin transmiterea unui ordin de cumparare/formular de 
subscriere conform prevederilor contractului de prestari de servicii de investitii 
financiare valabil, prin orice mijloace de comunicare prevazute in acel contract, fara 
a fi necesar sa depuna vreun Formular de Subscriere sau documente de identificare. 

lntermediarul sau Participantul Eligibil va accepta subscrierile In conformitate cu 
regulamentele interne aplicabile preluarii, validarii ~i transmiterii spre executare a 
subscrierilor primite, precum ~i cu cele referitoare la gestiunea decontarii in 
sistemul Depozitarului Central a instructiunii de subscriere. 

Responsabilitatea existentei fondurilor la data introducerii in sistemul Depozitarului 
Central a instructiunii de subscriere revine in totalitate lntermediarului, respectiv 
Participantilor Eligibili prin intermediul carora s-au realizat subscrieri In cadrul 
Ofertei. 

Ulterior validarii fiecarui formular de subscriere, SSIF Goldring S.A. sau Participantul, 
dupa caz, va inregistra in sistemul Depozitarului Central respectiva subscriere in 
cadrul majorarii de capital. lnstructiunile de subscriere se introduc in baza 
drepturilor de preferinta detinute de investitori iar fondurile banesti sunt decontate 
prin mecanismul de decontare administrat de Depozitarul Central, i,n cadr1.JI sesiunii 
zilnice de decontare. 

,,l 

Actiunile subscrise vor trebui platite conform procedurilor indicate de inter.rnediarul 
respectiv. . ' I 

Cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare incheierii perioadei de sub~crrere fiecare 
intermediar care a preluat subscrieri in cadrul Ofertei va transmite catre SSIF 
Goldring S.A. un tabel centralizator al ordinelor/formularelor de subscriere preluate 
si validate de respectivul intermediar. Netransmiterea acestor documente catre 
SSIF Goldring SA poate duce la intarzieri in centralizarea subscrierilor realizate. 

II. Subscrierea de catre lnvestitorii care la momentul subscrierii detin 
drepturile de subscriere in Sectiunea I a Depozitarului Central 

In acest caz, subscrierea se realizeaza exclusiv prin SSIF GOLDRING S.A. prin 
transmiterea sau depunerea Documentelor pentru subscriere (detaliate mai jos) 
impreuna cu dovada platii integrale a actiunilor subscrise (spre exemplu - ordin de 
plata) prin urmatoarele variante: 
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• Transmiterea documentelor prin curier sau scrisoare recomandata cu 
confirmare de primire, cu mentiunea pe plic ,,pentru majorarea capitalului 
social al societatii RETEZAT S.A. SIBIU." la intermediarul ofertei, respectiv la 
adresa: SSIF Goldring SA, Str. Tudor Vladimirescu, 56A, Targu Mures, cod 
540014, jud. Mures, telefon: 0365 801 839 ; 0265 269 195; 0724 899 499 



• Depunerea documentelor la sediul lntermediarului SSIF Goldring S.A. din 
Targu Mures, Str. Tudor Vladimirescu, 56A, cod 540014, jud. Mures. 

lndiferent de modalitatea aleasa de subscriitor (curier sau depunere personala), 
documentele trebuie sa fie inregistrate la sediul Goldring S.A. de luni pana vineri 
intre orele 9:30 - 17:00 ora Romaniei pe toata durata Perioadei de Oferta cu 
exceptia ultimei Zile Lucratoare, cand programul este 09:30-13:00. Subscrierile 
realizate in baza unor documente primite in afara Perioadei de subscriere si/sau 
care nu respecta conditiile cerute in Prospect nu var fi validate. 

lntermediarul Ofertei va verifica validitatea Formularelor de Subscriere, primite la 
sediu si a documentatiei aferente si le va valida in conformitate cu termenii si 
conditiile prezentului Prospect. 

Orice subscriere facuta in Perioada de Oferta de catre o persoana care nu a avut 
calitatea de actionar la Data de lnregistrare nedetinand astfel drepturi de 
preferinta, nu va fi validata, urmand ca suma de bani aferenta subscrierii sa fie 
returnata respectivei persoane. De asemenea, in cazul in care un investitor subscrie 
o cantitate mai mare de actiuni decat i se cuvin, subscrierea va fi considerata valida 
pentru numarul de actiuni care i se cuvin, iar diferenta dintre valoarea subscrisa si 
valoarea actiunilor pe care era indreptatit sa le subscrie ii va fi returnata. 
Returnarea sumelor se face de catre Emitent, in termen de maxim 5 (cinci) zile 
lucratoare de la data de incheiere a perioadei de oferta. 

In cazul in care un investitor achita o suma mai mica decat contravaloarea actiunilor 
subscrise, atunci subscrierea este considerata valida pentru numarul de actiuni 
corespunzator sumei virate. 

Pentru subscrierile realizate prin Goldring S.A., actiunile subscrise var trebui platite 
integral la data subscrierii, prin virament bancar in Contul Colector deschjs pentr,u 
Oferta de catre Emitent avand cod IBAN nr. R031 BTRL RONC soco Hose·2101 

~ deschis la Banca Transilvania Sucursala Sibiu titular Retezat S.A. Sibiu. 

Decontarea Subscrierilor 

\ ·' 

Pentru actionarii care au subscris in baza drepturilor de prefennta 
evidentiate la momentul subscrierii in Sectiunea 2 sau 3 a Depozitarul Central, 
decontarea subscrierilor in cadrul majorarii de capital social se va realiza conform 
reglementarilor Depozitarului Central privind procesarea evenimentelor 
corporative. 

Pentru investitorii care au subscris prin Goldring S.A., in baza drepturilor 
inregistrate in Sectiunea 1 a Registrului, un centralizator al subscrierilor validate se 
va transmite Depozitarului Central pana la ora 18:00 a ultimei zile a perioadei de 
subscriere. 

Pe baza centralizarii subscrierilor realizate prin sistemul Depozitarului Central si 
subscrierilor valide realizate prin intermediul Goldring S.A., Rezultatul subscrierilor 
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se va inregistra in urmatoarea Zi lucratoare de la incheierea perioadei de subscriere, 
prin transformarea drepturilor de subscriere exercitate in drepturi de alocare. 
Aceste drepturi de alocare nu se vor tranzactiona la Bursa de Valori Bucuresti. 
Drepturile de alocare se vor transforma in actiuni nou emise dupa inregistrarea 
majorarii de capital social la Registrul Comertului si obtinerea de la ASF a 
Certificatului de lnregistrare a Valorilor Mobiliare. 

Actiunile ramase nesubscrise se vor anula. 

5.1.3.2. Documente pentru subscriere 

Subscrierea de catre lnvestitorii care, la momentul subscrierii, au drepturile de 
preferinta evidentiate intr-un cont deschis la un Participant, se realizeaza pe baza 
ordinelor/formularelor de subscriere colectate de la clientii proprii, in conformitate 
cu regulamentele interne aplicabile preluarii, validarii si transmiterii spre executare 
a instructiunilor de subscriere. 

Subscrierea pentru investitorii care, la momentul subscrierii, au drepturile de 
preferinta evidentiate in Sectiunea 1, se realizeaza pe baza unui Formular de 
Subscriere, disponibil atat electronic pe site-ul web al Emitentului 
{www.redalgroup.ro) si lntermediarului, {www.goldring.ro), cat si pe suport de 
hartie, la sediul lntermediarului Ofertei din Targu Mures, Str. Tudor Vladimirescu, 
56A, cod 540014, jud. Mures, precum si la sediul Emitentului. 

Prin subscriere lnvestitorii confirma faptul ca au primit, au citit, sunt de acord cu si 
si-au asumat prevederile prezentului Prospect, si ca au efectuat subscrierea in 
conditiile prevazute in prezentul Prospect, intelegand ca subscrierile care nu 
urmeaza prevederile prezentului Prospect vor fi anulate. Subscrierea reprezinta 
acceptarea neconditionata a conditiilor Ofertei in integralitatea lor. 

. ' . ' ~ s• 
Documentele pentru subscriere, mentionate in cadrul procedurii~de subscriere·. 
prezentate anterior, sunt prezentate in continuare: 1 ' 

. ' I 
1. Persoane fizice rezidente care subscriu in nume propriu: 0 ./ 

• Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie {original si 
copie). 

2. Persoane fizice rezidente care subscriu in numele unor alte persoane fizice: 

• Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie {original si 
copie) a reprezentantului si buletin, carte de identitate sau carte de 
identitate provizorie {copie) a persoanei reprezentate; 

• Procura in forma autentica pentru semnarea Formularului/Formularelor de 
Subscriere {original si traducere legalizata, daca este cazul, si copie). 

3. Persoane fizice rezidente incapabile {fara discernamant) sau aflate sub curatela: 

58 



~· 

• Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie al persoanei 
care subscrie in numele acesteia precum si al persoanei incapabile (original 
si copie); 

• Pasaport (original si copie) si/sau legitimatie de sedere (original si copie) al 
persoanei care subscrie in numele persoanei incapabile - pentru cetatenii 
straini; 

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

4. Persoane ju rid ice rezidente care subscriu in nu me propriu: 

• Certificatul de inmatriculare eliberat de Registrul Comertului (copie); 
• Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului cu eel mult 30 de Zile 

Lucratoare anterioare datei subscrierii (original) 
• lmputernicire/Mandat in original pentru persoana care semneaza 

Formularul/Formularele de Subscriere, eliberata in conditiile actului 
constitutiv, sau dovada ca acesta este reprezentant legal al persoanei 
juridice, cu drept de reprezentare individuala (in situatia in care societatea 
este reprezentata colectiv de doua sau mai multe persoane si toate se 
prezinta pentru semnarea Formularului de Subscriere, dovada se va face 
pentru toate aceste persoane) (original si traducere legalizata, daca este 
cazul, si copie); 

• Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie al Re.rsoanei 
l . 

care subscrie in numele persoanei juridice (original si copie). / ' 

,.-· 
5. Persoane juridice rezidente care subscriu prin intermediul u ei alte persoane 
juridice rezidente: J 
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\U ,, 
• Document de identificare, i.e. certificat de inmatriculare · la R~gistrul 

Comertului (copie), insotit de certificatul constatator eliberat de Registrul 
Comertului cu eel mult 30 zile lucratoare inainte de data subscrierii pentru 
persoana juridica rezidenta care doreste sa efectueze subscrierea (original si 
copie); 

• Document de identificare, i.e. certificat de inmatriculare la Registrul 
Comertului (copie), insotit de certificatul constatator eliberat de Registrul 
Comertului cu eel mult 30 zile lucratoare inainte de data subscrierii pentru 
persoana juridica care reprezinta interesele persoanei juridice care doreste 
sa efectueze subscrierea (original si copie); 

• Mandat/ordin din partea societatii care doreste efectuarea subscrierii 
pentru efectuarea subscrierii (original si copie); 

• lmputernicire/Mandat pentru persoana care semneaza 
Formularul/Formularele de Subscriere, eliberat in conditiile actului 
constitutiv, sau dovada ca aceasta este reprezentant legal al societatii, cu 
drept de reprezentare individuala (in situatia in care societatea este 
reprezentata colectiv de doua sau mai multe persoane si toate se prezinta 
pentru semnarea Formularului de Subscriere, dovada se va face pentru 
toate aceste persoane) (original si copie); 
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. ,,. 

• Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru 
imputernicitul/imputernicitii persoanei juridice care reprezinta interesele 
persoanei juridice care doreste efectuarea subscrierii (original si copie). 

6. Persoane fizice nerezidente care subscriu in nume propriu : 

• Pasaport sau Carte de identitate pentru cetatenii din UE/Spatiul Economic 
European/Confederatia Elvetiana (original si copie). 

7. Persoane fizice nerezidente care subscriu prin imputerniciti rezidenti: 

• Pasaport sau Carte de identitate pentru cetatenii din UE/Spatiul Economic 
European/Confederatia Elvetiana pentru persoana fizica nerezidenta (copie); 

• Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru 
imputernicit (original si copie); 

• Procura in forma autentica prin care imputernicitul poate semna 
Formularul/Formularele de Subscriere (original si traducere legalizata (daca 
este cazul) si copie). 

8. Persoane juridice nerezidente care subscriu in nume propriu: 

• Documentul de identificare, i.e. certificat de inmatriculare la Registrul 
Comertului sau institutie echivalenta (copie); 

• Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau de o institutie 
echivalenta cu eel mult 30 Zile Lucratoare anterioare datei subscrierii 
(original si traducere legalizata, daca este cazul, si copie) 

• lmputernicire/Mandat pentru persoana care semneaza 
Formularul/Formularele de Subscriere eliberat in conditiile actului 
constitutiv, sau dovada ca aceasta este reprezentant legal al persoanei 
juridice, cu drept de a reprezenta individual persoana juridica in cauza (in 
situatia in care societatea este reprezentata colectiv de doua sau mai multe 
persoane si toate se prezinta pentru semnarea Formularului de Subscriere 
sau a Formularului de Revocare, dovada se va face pentru toate aceste 
persoane) (original si traducere legalizata, daca este cazul, si copie); 

• Documentele de identitate ale persoanei care efectueaza subscrierea ca 
reprezentant al persoanei juridice nerezidente: pasaport, carte de identitate 
sau carte de identitate provizorie pentru cetateni din UE/ Spatiul Economic 
European/Confederatia Elvetiana (original si copie). ( , 

9. Persoane juridice nerezidente care subscriu prin inte rrn~d iut · unei perfoane 
juridice rezidente: 
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• Document de identificare, i.e. certificat de inmatriculare la Registrul 
Comertului sau institutie echivalenta (copie), insotit de certificatul 
constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta cu eel 
mult 30 Zile Lucratoare inainte de data subscrierii, pentru persoana juridica 
nerezidenta (original si traducere legalizata, daca este cazul, si copie) 



. . .. 

• Mandat/ordin din partea societatii nerezidente pentru efectuarea subscrierii 
{original si traducere legalizata, daca este cazul, si copie); 

• lmputernicire/Mandat pentru persoana care semneaza 
Formularul/Formularele de Subscriere, eliberat in conditiile actului 
constitutiv, sau dovada ca aceasta este reprezentant legal al societatii, cu 
drept de reprezentare individuala (in situatia in care societatea este 
reprezentata colectiv de doua sau mai multe persoane si toate se prezinta 
pentru semnarea Formularului de Subscriere, dovada se va face pentru 
toate aceste persoane) {original si traducere legalizata, daca este cazul, si 
copie); 

• Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru 
imputernicitul/imputernicitii persoanei juridice rezidente {original si copie). 

10. Persoane fizice rezidente/nerezidente reprezentate de o societate de 
administrare investii in baza unui contract de administrare portofoliu: 

• Carte/buletin de identitate {copie), in cazul persoanelor fizice rezidente; 
• Pasaport sau carte de identitate pentru cetateni ai UE/ SEE {copie), in cazul 

persoanelor fizice nerezidente; 
• Mandat de reprezentare {original si copie); 

Pentru societatea de administrare investitii: 

• 
• 

• 

• 

Certificat de inregistrare emis de Registrul Comertului {copie); 
Certificat constatator privind situatia actuala a persoanei juridice emis de 
Registrul Comertului {emis cu eel mult 30 zile lucratoare inainte de data 
subscrierii); 
Procura/mandat in original pentru persoana care semneaza Formularul de 
Subscriere, acordata conform prevederilor actului constitutiv, sau o dovada 
ca persoana respectiva reprezinta in mod legal entitatea care subscrie, cu 
drept individual de reprezentare {in cazul in care societatea este 
reprezentata in 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) (procura in original si orice 
alte documente conforme cu originalul certificate de reprezentantul legal al 
persoanei juridice); 
Carte/buletin de identitate (in original si copie) al persoan~i:it~'fo' su6s~Jie in 
numele persoanei juridice. /:··· 

11. Entitati administrate de alte persoane juridice rezidente s u m~rezidente {shre 
exemplu fonduri de investitii, fonduri de pensii etc.): 

. / 
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• Documentele mentionate mai jos se vor prezenta pentru persoana juridica 
care administreaza respectiva entitate si vor fi insotite de actul/actele prin 
care respectiva entitate a fast autorizata de autoritatea de supraveghere 
competenta; 

• Certificat de inregistrare em is de Registrul Comertului (copie); 



• Certificat constatator privind situatia actuala a persoanei juridice emis de 
Registrul Comertului (emis cu eel mult 30 zile lucratoare inainte de data 
subscrierii); 

• Procura/mandat in original pentru persoana care semneaza Formularul de 
Subscriere, acordata conform prevederilor actului constitutiv, sau o dovada 
ca persoana respective reprezinta in mod legal entitatea care subscrie, cu 
drept individual de reprezentare (in cazul in care societatea este 
reprezentata in 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) (procura in original si orice 
alte documente conforme cu originalul certificate de reprezentantul legal al 
persoanei juridice); 

• Carte/buletin de identitate (in original si copie) al persoanei care subscrie in 
numele persoanei ju rid ice; 

• Documentele intr-o alta limba decat limba romana sau limba engleza , vor fi 
insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana sau in limba 
engleza. 

IMPORTANT! Documentele de identificare ale persoanelor fizice (i.e. buletin, carte 
de identitate, pasaport etc.) vor fi prezentate in original doar in cazul in care 
subscrierea se face prin depunerea Documentatiei pentru subscriere personal la 
sediul lntermediarului. De asemenea, toate copiile puse la dispozitie in contextul 
subscrierii vor contine mentiunea ,,Conform cu originalul" si semnatura (in clar si 
olograf) persoanei care depune Documentele pentru subscriere. 

5.1.3.3. Conditii de validitate a subscrierilor 

Subscrierile vor fi acceptate numai daca acestea respecta procedurile de subscriere 
mentionate in prezentul Prospect. Pentru subscrierile actionarilor care au la 
momentul subscrierii drepturile de preferinta evidentiate in Sectiunea 2 sau 3, 
subscrierile sunt considerate valide daca sunt introduse ;:de; • -catr~ ,Participant in 
sistemul Depozitarului Central, conform procedurilor ac~stuia .si inai~~e de ora 13 
:00 din ultima zi lucratoare a Ofertei, sub cqhdi~ia decontarli sumelor 
corespunzatoare platii actiunilor subscrise. I · ,., 

\ ./ 
Pentru subscrierile realizate de detinatorii de drepturi evideptiate in' Sectiunea 1, 
prin SSIF Goldring S.A., subscrierea este considerata valida la momentul intrarii 
efective a sumelor aferente subscrierilor in contul bancar al Emitentului, dar nu mai 
tarziu de ora 13:00 a ultimei zile de Oferta. 

5.1.4. lndicarea momentului si a conditiilor in care oferta poate fi revocata sau 
suspendata si a posibilitatii sau imposibilitatii de revocare a ofertei dupa 
inceperea tranzactionarii. 

Potrivit art. 13 si art. 14 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente 
financiare si operatiuni de piata, ASF poate dispune suspendarea derularii ofertei pe 
o perioada de eel mult 10 zile lucratoare consecutive, atunci cand exista indicii 
temeinice privind incalcarea prevederilor legale. 
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In situatia in care ASF constata ca derularea ofertei publice se face cu incalcarea 
prevederilor legale, precum si daca apreciaza ca circumstante ulterioare deciziei de 
aprobare determina modificari fundamentale ale elementelor si datelor care au 
motivat aceasta decizie, ASF poate dispune revocarea aprobarii prospectului, 
subscrierile efectuate pana in momentul revocarii devenind lipsite de efecte 
juridice. 

5.1.5. 0 descriere a tuturor posibilitatilor de reducere a subscrierii si a modului de 
rambursare a sumelor excedentare platite de subscriitori. 

Subscrierile in cadrul prezentei oferte nu pot fi revocate si valoarea lor nu poate fi 
redusa. In aceste conditii, Emitentul nu va fi in situatia de a rambursa sume 
excedentare. 

5.1.6. Detalii privind volumul minim si/sau maxim al unei subscrieri (exprimat fie 
in numar de valori mobiliare, fie in valoarea globala a investitiei). 

Cantitatea maxima de actiuni ce poate fi subscrisa este data de produsul intre 
numarul drepturilor de preferinta detinute si rata de subscriere, respectiv 4 (patru) 
actiuni noi la 1 (un) drept de preferinta detinut. 

' 
5.1.7. Termenul in care poate fi retrasa o solicitare de subscriere, daca investitorii 

sunt autorizati sa isi retraga subscrierea. (~: . . . • ,·.. /, 

Subscrierile efectuate in cadrul Ofertei sunt irevocabile. Subscrierile var put~a fi 
retrase in situatia unui amendament la prospectul de oferta publica in cpnformitate 
cu art 22 alin 2 din Legea 24/2017., caz in care, retragerea subscrierii se va face prin 
completarea si depunerea unui formular de revocare in termen de 2 zile lucratoare 
dupa publicarea amendamentului la oferta. Perioada poate fi extinsa de emitent, 
prin introducerea unei prevederi in acest sens in cadrul amendamentului, cu 
conditia sa nu se depasasca data de inchidere a ofertei. 

Depunerea sau transmiterea formularului de revocare se va realiza prin acelasi 
intermediar prin care a avut loc subscrierea, astfel incat data primirii acestuia de 
catre intermediarul respectiv sa nu depaseasca ultima zi de derulare a majorarii de 
capital social ora 13:00. lnvestitorii care au subscris prin lntermediar eligibil trebuie 
sa aibe in vedere ca intermediarul va avea nevoie de un timp rezonabil sa introduca 
in sistemul Depozitarului Central instructiunea de revocare a subscrierii. 
Formularele /instructiunile de retragere a subscrierii primite ulterior acestei date si 
ore nu vor fi luate in considerare. 

Formularul de revocare va fi disponibil, atat electronic, pe pagina de internet a 
Emitentului (www.redalgroup.ro), a lntermediarului, (www.goldring.ro) precum si pe 
site-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro), cat si pe suport de hartie, la sediul 
lntermediarului din Targu Mures, Str. Tudor Vladimirescu, 56A, cod 540014, jud. 
Mures, precum si la sediul Emitentului. 
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Formularul de revocare va fi intocmit in doua exemplare si va fi insotit de 
documentele mentionate la sectiunea ,,Documente pentru subscriere" de mai sus, 
ale carei prevederi se vor aplica mutatis mutandis in ceea ce priveste documentatia 
relevanta ce va insoti Formularele de Revocare (pentru acest scop mentiunea 
referitoare la ,,Formulare de Subscriere" se va considera ca fiind facuta la 
,,Formulare de Revocare"). 

In cazul revocarii unei subscrieri inregistrate in sistemul Depozitarului Central, 
sumele corespunzatoare instructiunii revocate vor fi restituite investitorilor 
conform procedurilor intermediarului prin care au subscris, in termen de 5 zile 
lucratoare de la retragerea subscrierii .. 

Pentru actionarii care detineau drepturile de preferinta in sectiunea I a 
Depozitarului Central, la momentul subscrierii, si au subscris prin intermediarul 
ofertei, sumele corespunzatore unei subscrierii revocate vor fi restituite prin 
transfer in contul bancar indicat de acestia in Formularul de Subscriere, in termen 
de 5 (cinci) zile lucratoare de la data retragerii subscrierii ,indiferent de 
intermediarul prin care a fost efectuata subscrierea respectiva .. 

Retragerea unei subscrieri, in termenii prezentului prospect, poate fi numai 
integrala, nu si partiala. 

5.1.8. 0 descriere a metodei si indicarea datelor-limita pentru plata, respectiv 
livrarea valorilor mobiliare. 

Actiunile subscrise vor trebui platite integral la data subscrierii, prin virament 
bancar conform celor prezentate in acest Prospect. 

Ulterior finalizarii perioadei de subscriere pentru majorarea de capital social, 
Consiliul de Administratie al Emitentului va constata rezultatele Ofertei (numarul de 
actiuni efectiv subscrise si platite de catre investitori) si va efectua toate 
formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, ASF si Depozitarului Central in 
vederea inregistrarii majorarii capitalului social la autoritatile competente si 
tranzactionarii actiunilor nou-emise prin sistemele BVB. Dupa efectuarea 
formalitatilor sus mentionate, Emitentul va notifica investitorii cu privire la numarul 
de actiuni care le-au fost alocate in urma incheierii operatiunii de )najorare a 

capitalului social. ( . . .. 

5.1.9. 0 descriere integrala a modalitatilor de publicar'\ a r~zultatelo~ _,Ofertei si 
data publicarii. 

Rezultatul subscrierii va fi facut public printr-un comunicat publicat pe site-ul BVB 
(www.bvb.ro), precum si pe site-ul lntermediarului (www.goldring.ro) si transmis la 
ASF in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la expirarea Perioadei de Oferta 
de majorare a capitalului social. 
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5.1.10. 0 descriere a procedurii de exercitare a oricarui drept de preferenta de 
subscriere, a negociabilitatii drepturilor de subscriere si a regimului aplicat 
drepturilor de subscriere neexercitate. 

Majorarea de capital se adreseaza exclusiv actionarilor societatii care sunt 
inregistrati in Depozitarul Central la data de lnregistrare, 08 iunie 2018, si care vor 
putea sa subscrie actiuni proportional cu cota detinuta la acea data in capitalul 
social al societatii Retezat SA. Actionarii inregistrati la data de 08 iunie 2018 au 
primit drepturi de preferinta in majorarea de capital. Acestia isi pot exercita dreptul 
de preferinta prin subscrierea actiunilor care Ii se cuvin urmand procedurile din 
prezentul Prospect. 

Drepturile de preferinta neexercitate pe parcursul perioadei de Oferta, conform 
procedurilor din prezentul Prospect vor fi anulate dupa incheierea Perioadei de 
Oferta. 

5.2. Alocare 

5.2.1. In masura in care aceste informatii sunt cunoscute emitentului, se indica 
daca principalii sai actionari sau membri ai organelor sale de administrare, 
conducere si supraveghere intentioneaza sa subscrie la oferta sau daca 
orice persoana intentioneaza sa subscrie peste 5%. 

Actionarii semnificativi intentioneaza sa subscrie la oferta. 

5.2.2. Procedura de notificare a subscriitorilor cu privire la volumul care le-a fost 
alocat si informatii privind posibilitatea inceperii negocierilor inainte de 
aceasta notificare. 

Emitentul nu a alocat investitorilor volume de actiuni de subscris inainte de 
inceperea perioadelor de oferta, astfel ca acestia nu au fost notificati in acest sens. 
Ulterior finalizarii ofertei, Emitentul va notifica investitorii care au subscris mai 
multe actiuni decat aveau dreptul sau au virat o suma mai mica de. bani decat 
numarul de actiuni indicat in formularul de subscriere cu p~iyit'e la ni.imarul de 
actiuni care le-au fost alocate in urma incheierii operatiunii de majora·re a 

capitalului social. ~ 

5.3. Stabilirea pretului · i _,J 
!.. 

5.3.1. lndicarea pretului la care vor fi oferite valorile mobiliare. Daca pretul nu 
este cunoscut sau nu exista o piata constituita si/sau lichida pentru valorile 
mobiliare, se indica metoda de stabilire a pretului de oferta, mentionand 
persoana care a determinat criteriile sau este oficial responsabila pentru 
stabilirea pretului. Se indica valoarea cheltuielilor si a oricaror taxe 
solicitate subscriitorului sau cumparatorului. 

Pretul de subscriere este de 2,50 lei/actiune. lntermediarii eligibili prin care se 
subscriu actiuni in baza drepturilor de preferinta pot solicita subscriitorilor 
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contravaloarea tuturor cheltuielilor si taxelor suportate cu instructiunile de 
subscriere si revocare a subscrierii. 

5.3.2. 0 descriere a procedurii de publicare a pretului de oferta 

Pretul de subscriere este de 2,50 lei/actiune si a fost hotarat in AGEA din data de 
17.05.2018. Hotararea AGEA a fost adusa la cunostinta publicului de catre Emitent 
printr-un raport curent publicat pe site-ul BVB in data de 18.05.2018 si prin 
publicarea in Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr. 2037 din 29.05.2018. Pretul de 
subscriere va fi prevazut, de asemenea, in prospectul aprobat de ASF, precum si in 
decizia ASF de aprobare a derularii ofertei. 

5.3.3. Daca actionarii emitentului beneficiaza de un drept preferential de 
subscriere si daca acest drept este restrans sau anulat, se indica baza 
stabilirii pretului de emisiune daca actiunile trebuie platite in numerar, 
precum si motivele si beneficiarii acestei restrictii sau anulari. 

Nu exista nicio restrangere sau anulare a dreptului de preferint<,J_ la subscrierea in 
cadrul majorarii de capital pentru actionarii Emitentului. Plata inte

1
grala a actiunilor 

subscrise trebuie facuta la momentul subscrierii. 

5.4. Plasarea si subscrierea 

5.4.1. Numele si adresa coordonatorului sau coordonato ilo.r ofertei in general si a 
1 

diverselor parti ale acesteia si, in masura in care aceste informatii sunt 
cunoscute emitentului sau ofertantului, numele si adresa intermediarilor 
din diversele tari in care se desfasoara oferta. 

lntermediar Ofertei este SSIF Goldring S.A., Str. Tudor Vladimirescu, 56A, cod 
540014, Targu Mures, jud. Mures, telefon: 0365 801 839, 
(www.goldring.ro/contact.) 

5.4.2. Numele si adresa agentilor de plata si a depozitarilor din fiecare tara 
implicata. 

Registrul actionarilor Emitentului este tinut de catre Depozitarul Central S.A., 
societate care are sediul social in Bucuresti, Sector 2, bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 
8 si 9. 
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5.4.3. Denumirea si adresa entitatilor care s-au angajat sa subscrie emisiunea si a 
celor cares-au angajat sa plaseze valorile mobiliare fara o subscriere ferma 
sau in temeiul unui acord de investitie la eel mai bun pret. Se indica 
principalele caracteristici ale acordurilor incheiate, inclusiv cotele. Daca 
subscrierea ferma nu vizeaza intreaga emisiune, se mentioneaza cota parte 
care nu a fost subscrisa. Se indica valoarea globala a comisionului de 
garantie (pentru subscrierea ferma) si a comisionului de plasare. 

Nu este cazul. Metoda de intermediere a Oferte este metoda celei mai bune 
executii. 

5.4.4. Momentul in care acordul de subscriere ferma a fost sau va fi onorat. 
~-;; . 

Nu este cazul ~ef 
·.>'. 

6. Admiterea la tranzactionare si modalitati )Je;tranzadionare 

6.1. Se indica daca valorile mobiliare oferite fac sau vor face obiectul 
unei solicitari de admitere la tranzactionare, in vederea 
distribuirii lor pe o piata reglementata sau pe piete echivalente, 
caz in care se indica pietele in cauza. Aceste informatii trebuie 
precizate fara a se lasa impresia ca admiterea la tranzactionare 
va fi in mod necesar aprobata. Se indica, daca sunt cunoscute, 
datele cele mai apropiate la care vor fi admise la tranzactionare 
valorile mobiliare. 

Actiunile emise de societatea RETEZAT S.A. Sibiu sunt tranzactionate pe piata ATS
AeRO administrata de Bursa de Valori Bucuresti. 

Ulterior incheierii perioadei de subscriere, Consiliul de Administratie va decide, in 
baza competentelor acordate prin hotararea AGEA, cu privire la subscrierile 
inregistrate si la majorarea capitalului social. In continuare, va avea loc inregistrarea 
majorarii capitalului social la Oficiul Registrului Comertului respectiv la Autoritatea 
de Supraveghere Financiara (in baza inregistrarii majorarii la ORC). Ultima etapa o 
reprezinta inregistrarea la Depozltarul Central si la BVB a noilor caracteristici ale 
Societatii. 

Dupa indeplinirea tuturor etapelor de mai sus noile actiuni se vor tranzactiona pe 
piata AeRO in conformitate cu prevederile legale relevante. 

Nu exista entitati care si-au asumat un angajament term de a actiona ca 
intermediari pe pietele secundare si de a garanta lichiditatea acestora prin cotatii 
de vanzare si cumparare. 
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6.2. Se mentioneaza toate pietele reglementate sau toate pietele 
echivalente pe care, dupa cunostintele emitentului, sunt deja 
tranzactionate valori mobiliare apartinand categoriei din care fac 
parte si cele care urmeaza a fi oferite sau admise la 
tranzactionare. 

Actiunile emise de societatea RETEZAT S.A. Sibiu sunt tranzactionate pe piata AeRO 
administrata de Bursa de Valori Bucuresti. 

6.3. Daca, simultan sau aproape simultan cu crearea valorilor 
mobiliare pentru care se solicita admiterea la tranzactionare pe o 
piata reglementata, sunt subscrise sau plasate privat valori 
mobiliare din aceeasi categorie sau daca sunt create valori 
mobiliare din alte categorii care vor face obiectul unei investitii 
publice sau private, se indica natura acestor operatiuni, precum 
si numarul si caracteristicile valorilor mobiliare care fac obiectul 
acestor operatiuni. 

Nu este cazul. 

6.4. lnformatii detaliate privind entitatile care si-au asumat un 
angajament ferm de a actiona ca intermediari pe pietele 
secundare si de a garanta lichiditatea acestora prin cotatii de 
vanzare si cumparare; o descriere a principalelor caracteristici ale 
angajamentului lor. 

Nu este cazul. 

7. Contracte de restrictionare 

Nu este cazul. 

8. Cheltuieli aferente emisiunii I ofertei 

8.1. Valoarea totala neta a fondurilor obtinute in urma 
emisiunii/ofertei si o estimare a cheltuielilor totale aferente 
emisiunii/ofertei. 

Valoarea maxima a Ofertei este de 2.969.750 lei, in cazul in care toate actiunile 
puse in vanzare sunt subscrise de catre investitori. Cheltuielile detaliate aferente 
Ofertei si care vor fi suportate in totalitate de catre Emitent sunt urmatoarele: 

• Comisionul lntermediarul: echivalentul a 2000 EURO+ TVA 
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• Comision ASF de 0,1% din valoarea sumelor subscrise in mod valid in Oferta. 
• Taxa ASF de eliberare certificate valori mobiliare pentru actiuni: 500 Lei 
• Taxe Registrul Comertului de inregistrare a majorarii capitalului social: 

aproximativ 2.000 Lei 
• Taxa inregistrare valori mobiliare Depozitarul Central (depinde de numarul 

investitorilor care subscriu): aproximativ 450 Lei 
• Alte cheltuieli legate autentificare documente/declaratii: aproximativ 1.000 

Lei 

Cheltuielile prezentate anterior sunt estimative. 

9. Diluare 

9.1. Cuantumul si procentajul diluarii determinate direct de 
emisiune/ oferta. 

Daca toti Actionarii Emitentului isi vor exercita dreptul de preferinta, structura 
actionariatului si participatia detinuta in prezent de fiecare actionar al Emitentului 
nu vor suferi modificari. lnsa, in masura in care unii dintre Actionarii Emitentului nu 
vor subscrie Actiuni Noi in cadrul Ofertei, in mod evident participatia acestora va 
scadea, cu alte cuvinte va fi ,,diluata". Tn consecinta, la momentul redactarii 
prezentului Prospect este imposibil de determinat cuantumul si procentajul diluarii. 

9.2. Cuantumul si procentajul diluarii imediate care ar avea loc in cazul 
nesubscrierii la noua oferta. 

Daca actionarul cu o detinere de 1,00% in capitalul social al Emitentului anterior 
majorarii de capital descrisa in prezentul Prospect, nu va subscrie si toti ceilati 
actionari isi vor exectita in totalitate drepturile de preferinta, atunci actionarul va fi 
diluat la o detinere de 0.20% ulterior majorarii de capital. 

10. lnformatii suplimentare 

10.1. Daca in nota privind valorile mobiliare sunt mentiohati consilieri 
care au legatura cu emisiunea, o declaratie precizand calitatea in 
care au actionat acestia. 

Nu este cazul. 

10.2. Se precizeaza ce alte informatii din nota privind valorile 
mobiliare au fost verificate sau examinate de catre auditori si 
daca acestia au elaborat un raport. Se prezinta raportul in 
intregime sau, cu aprobarea autoritatii competente, un rezumat 
al acestuia. 

Nu este cazul. 
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10.3. In cazul in care nota privind valorile mobiliare contine o 
declaratie sau un raport atribuit unei persoane care actioneaza in 
calitate de expert, se indica numele, adresa de la locul de munca, 
calificarile persoanei in cauza si, dupa caz, orice interese 
semnificative ale persoanei respective cu privire la emitent. Daca 
raportul sau declaratia au fost intocmite la cererea emitentului, 
se anexeaza o declaratie prin care se confirma faptul ca 
documentele in cauza au fost incluse, in forma si in contextul in 
care au fost incluse, cu consimtamantul persoanei care a 
autorizat continutul acelei parti din nota privtnd valorile 
mob ilia re. ' ,u• "1; '~ 

') 

Nu este cazul. ? f,, ;;;.·,,:. .. ~) 
10.4. In cazul in care informatiile provin de la .i-0 tert~{ P,<;1rte, se 

furnizeaza o confirmare a faptului ca informatilfe in c~u:ia au fost 
reproduse cu acuratete si ca, dupa cunostintele emitentului si in 
masura in care acesta poate sa confirme avand in vedere datele 
publicate de terta parte in cauza, nu au fost omise fapte care ar 
face ca informatiile reproduse sa fie incorecte sau sa induca in 
eroare. Se mentioneaza, de asemenea, sursa (sursele) 
informatiilor in cauza. 

Nu este cazul. 

rghe Aurel, Presedinte 

irgil Zahan, Director General 
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