
SIMBETON                                                                           
    COMPANIE DETINUTA DE MACON DEVA                                                                               

                                      FORMULAR DE SUBSCRIERE 
a actiunilor SIMBETON S.A. în cadrul majorarii capitalului social decisa în A.G.E.A. din data 

30.12.2019 
[Persoane fizice] 
 

Numele __________________________________________________ Prenumele ____________________________ 

B.I./C.I./Pasaport seria __________ Nr. _________________________ CNP/NIF ____________________________ 

Adresa: _________________________________________________________________________________________ 

Tel./Fax: ___________________________________ e-mail: ______________________________________________. 

 

reprezentată prin dl./d-na _________________________________________________________________________ 

B.I./C.I./Pasaport seria _______ Nr. ______________________ CNP ______________________________________ 

Adresa___________________________________________________________________________________________ 

Tel/Fax: __________________________________ E-mail ________________________________________________, 

in baza procurii/imputernicirii nr. _________/_________________________________. 

[Persoane juridice] 
 

Societatea ________________________________________________________________________________________ 

Sediul social _____________________________________________________________________________________ 

Tel/Fax: ____________________________________  e-mail:______________________________________________ 

Numar de inregistrare la Registrul Comertului _________________________________ CUI _________________ 

Banca ________________________________________ cod IBAN _________________________________________ 

 

reprezentata prin dl./d-na _________________________________________________________________________ 

B.I./C.I/Pasaport seria  __________ Nr. _____________________ CNP ____________________________________ 

Adresa__________________________________________________________________________________________, 

in calitate de _______________________ conform(actului constitutiv/imputernicirii) _______________________ 

 
Avand calitatea de actionar la SIMBETON S.A. la data de 22.01.2020, detinand un numar 

total de _____________________________________ actiuni, sunt de acord sa particip la majorarea 

capitalului social la SIMBETON S.A., avand dreptul sa subscriu un numar de 

_________________________________________________ actiuni noi. 

Prin prezentul buletin de subscriere înteleg sa subscriu in Etapa I un numar 

de________________________________________ actiuni, prin exercitarea dreptului de preferinta, la 

valoarea de subscriere de 0,10 lei/actiune, valoarea totala a actiunilor subscrise fiind de 

_________________________________________________ lei. 

Prin prezentul buletin de subscriere înteleg sa subscriu in Etapa II un numar de 

________________________________________ actiuni, ca urmare a exercitarii dreptului de preferinta 

si a platii efectuate pentru actiunilor subscrise in Etapa I, la valoarea de subscriere de 0,11 

lei/actiune, valoarea totala a actiunilor subscrise fiind de  __________________________________  lei.  

Actionarul care doreste subscrierea in ambele etape (Etapa I si Etapa II) va completa cate un 

formular de subscriere pentru fiecare etapa desfasurata. 

Suma aferenta subscrierii in Etapa I s-a achitat în contul Emitentului:  



 nr. IBAN RO12BTRLRONCRT0375765801 deschis la Banca Transilvania - Sucursala Oradea 
(pentru actionarii care detin actiuni SIMBETON SA in Sectiunea I) 

 plata sumei aferente subscrierii pentru actionarii care detin actiuni SIMBETON SA in Sectiunea II 

(conturi globale) si in Sectiunea III se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului 

Central. 

Suma aferenta subscrierii in Etapa II s-a achitat în contul Emitentului: 

 nr. IBAN RO12BTRLRONCRT0375765801 deschis la Banca Transilvania - Sucursala Oradea. 
Anexez la prezentul formular dovada de plata a actiunilor subscrise impreuna cu 

documentele prevazute in prospect. 

Am luat la cunostinta de faptul ca subscrierea se considera valabila prin completarea, 

semnarea si transmiterea catre Intermediar a prezentului formular de subscriere, însotit de 

documentele mentionate in prospect sau conform procedurilor Intermediarului prin care se face 

subscrierea. Transmiterea documentelor catre Intermediarul Prime Transaction SA se poate face 

prin posta sau curier la sediul Intermediarului Prime Transaction SA din Str. Caloian Judetul nr. 22, 

Sector 3, Bucuresti, Romania, telefon: 021/322.46.14; fax 021/321.59.81, e-mail: office@primet.ro. De 

asemenea, am luat la cunostinta de faptul ca in cazul in care actiunile SIOB sunt detinute intr-un 

cont global la un Intermediar autorizat, altul decat Prime Transaction SA, subscrierea in Etapa I se 

poate face si prin respectivul Intermediar la care am deschis contul de investitii, conform 

Prospectului.  

Am luat la cunostinta de faptul ca, în cazul în care transmit documentele aferente subscrierii 

prin posta sau curier, cu mentiunea pe plic „pentru majorarea capitalului social al SIMBETON 

S.A.”, acestea trebuie sa ajunga la sediul Intermediarului PRIME TRANSACTION SA pana cel 

tarziu in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 1200 , inclusiv (nu se ia in considerare data postei). 

Declar ca, în conditiile în care suma platita este mai mica decat contravaloarea numarului de 

actiuni cuvenite a fi subscrise, sunt de acord cu recalcularea de catre Emitent a numarului de actiuni 

care pot fi subscrise în cuantumul sumei platite. 

Sunt de acord ca orice suma suplimentara contravalorii actiunilor subscrise sa îmi fie 

restituita în contul ______________________________________________________________ deschis la 

banca ________________________________________________, sucursala ________________________, 

al carui beneficiar sunt si declar ca este acelasi cont bancar din care s-a facut subscrierea. De 

asemenea, ma oblig fata de Emitent sa fac dovada contului personal printr-un document doveditor 

emis de catre banca (extras de cont bancar). 

Neachitarea actiunilor pana la termenul limita de subscriere presupune renuntarea expresa 

la subscriere. 

Subscrierile realizate in cadrul acestei majorari de capital sunt irevocabile, in masura 

permisa de lege. 

Clauzele prezentului formular nu pot fi anulate sau modificate verbal. Orice modificari ale 

prezentului formular sau orice acte aditionale la acesta vor fi încheiate în scris, inclusiv renuntarea 

la o astfel de modificare solicitata anterior. 

Prin semnarea prezentului Formular de Subscriere, actionarul isi da consimtamantul pentru 

ca operatorul de date cu caracter personal (Intermediarul) sa prelucreze orice date cu caracter 

personal si orice alte informatii furnizate, in scopul constituirii bazelor de date despre clienti 

precum si in cadrul relatiei operatorului cu autoritatile competente si/sau cu alte entitati pentru care 

predarea bazelor de date este prevazuta prin obligatii legale, in conditiile Regulamentului nr. 

679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecţia datelor). 

Am luat la cunostinta de continutul Prospectului de Oferta, am înteles si acceptat toate 
conditiile acestuia. 
 
Încheiat azi, ____/_____/_________ 
Nume si prenume                                                                        Semnatura (Stampila) 
_____________________________                                 ________________________________ 


