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PENTRU DATA DE 24/25 Iulie 2017-DOBÂNDIREA PROPRIILOR ACȚIUNI PRIN 
OFERTĂ PUBLICĂ DE CUMPĂRARE 

 
 

Consiliul de Administrație propune aprobarea dobândirii propriilor acţiuni de către societatea 
Cemacon S.A., prin ofertă publică de cumpărare, făcută prin intermediul unui intermediar 
autorizat să presteze servicii și activități de investiții, în baza unui document de oferta, aprobat de 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru un număr maxim de  2.913.718  acţiuni ce urmează 
a fi dobândite, ulterior aprobarii documentului de oferta catre Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, dar nu mai mult de 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al 
României, la o valoare, ce va fi stabilită potrivit dispozițiilor art. 57 din Regulamentul CNVM nr. 
1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, care nu poate fi mai mica decat 
valoarea de 0,3498 lei/acțiune si mai mare de 0,5400 lei/actiune. Valoarea acţiunilor proprii 
dobândite de Societate în acest mod nu poate depăşi  1.573.408 lei. Tranzacţia poate avea ca obiect 
doar acţiuni integral liberate. Operatiunea de dobandire a propriilor actiuni are ca obiect alocarea 
către directorii Societatii, a tuturor actiunilor proprii dobândite. Plata actiunilor dobandite in 
cadrul ofertei publice va fi facuta din sursele prevazute de lege. Durata ofertei publice de 
cumpărare nu va fi mai mică de 15 zile lucrătoare şi nu va depăşi 50 de zile lucrătoare. 
 
Operațiunea de dobândire a propriilor acțiuni are drept obiectiv alocarea tuturor acțiunilor ce vor 
fi subscrise de acționarii societății în cadrul ofertei publice de cumpărare către directorii 
societății, respectiv către domnul director general Liviu Stoleru și către domnul director financiar 
Daniel Șologon, în vederea respectării obligațiilor asumate de societate față de aceștia. 
 
Prețul ofertei publice de cumpărare va fi stabilit prin decizia Consiliului de Administrație, cu 
respectarea dispozițiilor legale aplicabile. 
 
Consiliul de Administrație va fi împuternicit să efectueze toate demersurile și să încheie toate 
actele juridice necesare derulării și finalizării acestei operațiuni, incluzând, dar nelimitându-se la 
selectarea și încheierea contractului cu un intermediar autorizat de ASF în vederea realizării 
prospectului de ofertă și a derulării ofertei publice. 
 
 


