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Nota catre investitori

Acest Prospect ("Prospectul") contine informatii i n legatu ra cu m ajorarea de capital prin aport de
numerar adoptata prin Hotararea nr. 63 a Adunarii generate extraordinare a actionarilor ("AGEA") a
SI NATEX S.A. ("Emitentul") din data de 28.01 .2020.
ln respectiva Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor S I NATEX S.A. s-a hotarat majorarea
capitalului social al societatii prin aport de n umerar, intr�o singura etapa , fara prima de emisiune, cu
suma de pana la 750.000 lei, aport destinat asigurarii capitalului de lucru , respectiv de la valoarea
actuala 538 .355 lei pana la valoarea totala maxima de 1 .288.355 lei, prin emiterea a maxim 300.000
actiuni noi cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune, prin noi a porturi in numerar ale actionarilor existenti,
inregistrati in Registrul actionarilor ai Societatii, tinut de catre Depozitaru l Central SA, la data de
inregistrare 25.02.2020.
Emitentul declara ca prezenta oferta se adreseaza actionarilor emitentului inscrisi la Depozitarul Central
S.A. la data de inregistrare 25.02.2020, iar nivelul de informatii prezentate in prospect este proportional
cu acest tip de emisiune.
Oferirea actiunilor noi catre actionarii existenti la data de inregistrare, in baza dreptului de preferi nta, se
va face in termenul de subscriere de 31 de zile calendaristice de la data stabilita in cadrul prezentului
Prospect, la pretul de subscriere de 2,5 lei/actiune.
ln cazul in care n u au fost subscrise toate actiunile noi oferite spre subscriere actionarilor existenti , in
temeiul dreptului de preferinta in limita termenului de subscriere, actiunile noi emise si nesubscrise vor fi
anulate.
Majorarea capitalului social se face în limita sumelor'�fectiv subscrise şi varsate in contul societaţii în
perioada de subscriere.
\
/.... -·--·

-

,

I ntermediarul nu isi asuma n icio responsabilitate cu privire la performantele viitoare ale Emitentului.
\

.

.

/

ln urma verificarii acestui Prospect, Emitentul isi asuma raspunderea pentru continutul sau/si confirma
realitatea , exactitatea si acuratetea i nformatiilor continute in a cesta.
Nici o persoana nu este autorizata sa dea alte informatii sau se faca declaratii sau aprecieri , cu exceptia
celor incluse in Prospect. l n situatia in care vor fi difuzate informatii sau vor fi facute declaratii sau
aprecieri ce nu sunt incluse in Prospect, trebuie considerate ca fiind facute fara autorizarea Emitehtului
sau a I ntermediarului, care nu isi vor asuma n icio raspundere î n acest sens.
l nainte de a subscrie, fiecare actionar trebuie sa realizeze o evaluare independenta prin m ij loace proprii
a Emitentului si sa nu se bazeze doar pe informatii cuprinse în prezentul Prospect.
Emitentul si Intermediarul nu vor avea n icio raspundere pentru executarea subscrierilor primite conform
acestui Prospect in caz de forta majora (evenimente neprevazute si care nu pot fi evitate sau
evenimente în afara controlului partilor cum ar fi, dar fara a se limita la, i ntreruperea energiei electrice,
revolte sociale, seisme, modificari legislative sau alte asemenea cauze).
Acest Prospect nu trebuie interpretat ca o recomandare din partea Emitentului sau a Intermediarului
pentru achizitia de actiuni descrise î n acesta. ln luarea deciziei de a investi in actiunile descrise in acest
document, _ i nvestitorii ar trebui sa se bazeze pe propria analiza, inclusiv pe avantejele si riscurile
implicate. Fiecare cumparator al actiunilor va respecta toate legile si regulamentele in vigoare, Emitentul
sau I ntermediarul neavand vreo responsabilitate in acest sens. Fiecare i nvestitor ar trebui sa solicite
sfatu l propriilor consultanti juridici, financiari sau de alta natura , contabililor sau consilierilor, referitor la
aspectele juridice, fiscale, comerciale si financiare si la aspectele implicate în ach izitia, detinerea sau
vanzarea de actiuni. Emitentul sau I ntermediarul nu isi asuma nicio responsabilitate in acest sens.
Acest Prospect a fost aprobat de catre ASF prin Decizia nr . .

f;.3.f../?-.� :.?.� :.7!?
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Viza de aprobare aplicata pe prospectul de oferta publica nu are valoare de garantie si nici nu
reprezi nta o alta forma de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau
dezavantajele, profitul ori riscuri le pe care le -ar putea prezenta tranzactii le de incheiat prin
acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai
regularitatea prospectului de oferta in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate i n
apl icarea acesteia.

DEFINITU
l n cadrul acestui Prospect, cu exceptia cazului in care se prevede contrariul in mod explicit, urmatorii
termeni, vor avea urmatoarele semnificatii, aplicabile atat formelor de singular cat si celor de plural:
Actul constitutiv
Emitentului
Acti uni
capital)

-

-

actul constitutiv al SI NATEX S.A., care sta la baza i nfiintarii si functionarii

totalul actiunilor emise de catre Emitent la un anumit moment (înainte sau dupa majorarea de

Actionarii - persoanele care detin actiuni emise de catre Emitent si care sunt inregistrati in Registrul
/Actionarilor
/

/„•"

'

\

BVB - Bursa de Valori Bucuresti
Consiliul de admi nistratie - Consiliul de Administratie al SI NATEX S.A.
ASF

-

Autoritatea de Supraveghere Financiara

· /

Drept de preferinta - valoare mobiliară negociabila, care încorporeaza dreptul titularu l u i său de a
subscrie cu prioritate actiuni în cadrul unei majorari a capitalului social, proportional cu n u mărul de
drepturi detin ute la data subscrierii, într-o perioada de timp determinata
Drept de alocare - valoare mobiliara negociabila care certifică dreptul detinătorului de a primi o actiune
care îi va fi atribuită la momentul înregistrării majorării capitalului social la Depozitarul Central
Emitentul sau Societatea - SI NATEX S.A. , cu sediu l in Bucuresti , Str. Popa Nan, Nr. 82, Sector 2,
Roman ia, înregistrata la Registrul Comertului Bucu resti sub nr. J48/1 56/1 991 , CUI 574.
Formular de subscriere - formular care trebuie semnat de detinatorul drepturilor de preferinta pentru
subscrierea in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta.
Formular de revocare a subscrierii - formular care trebuie semnat de detinatorul drepturilor de
preferinta pentru a revoca subscrierea in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, in
cazul i n care prezentul Prospect face obiectul unui amendament
Legea 24/2017 - Legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Legea Societatilor Comerciale - Legea 3 1 /1 990, cu modificarile u lterioare
Majorarea de capital - majorarea de capital a Emitentului astfel cum a fost decisa prin Hotararea din
28.0 1 .2020 a Adunarii Generale Extraordinare a Emitentul u i
5
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Participant - I ntermediarii/firmele de i nvestitii inscrisi în Registru l public al ASF , admisi i n aceasta
calitate în sistemul Depozitarului Central
Prospectul Prezentul Prospect - va fi publicat pe site-ul I ntermediarului, la adresa www.estinvest.ro,
pe site-ul E mitentului si al BVB, împreuna cu Form ularul de subscriere, respectiv, revocare.
-

RON

-

Moneda nationala a Romaniei

Regulamentul 5/2018 - Regu lamentul C NVM nr. 5/20 1 8 privind emitenţii de i nstrumente financiare şi
operaţiu n i de piaţa
Regulamentul nr. 980/2019 - Regu lamentul (UE) de completare a Regula mentului (UE) 20 1 7/1 1 29 al
Parlamentul u i European si al Consiliului în ceea ce priveste formatul , continutul, verificarea si aprobarea
prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de
valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata si de abrogare a Reg ulamentului (CE) nr.
809/2004 al Comisiei;
Regulamentul nr. 979/2019 - Regulamentul (UE) de completare a Regulamentului (UE) 20 1 7/1 1 29 al
Parlamentului European si al Consiliului în ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare
referitoare la i nformatiile financiare esentiale din rezumatul prospectul u i , publica rea si clasificarea
prospectelor, comunica rile cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect si
portalul pentru notificari si de abrogare a ReguJalnc ntul u i delegat (UE) nr. 332/2 0 1 4 al Comisiei si a
Regulamentului delegat (UE) 201 6/301 al Comisiei ;
Regulamentul n r. 1129/2017 - Regula mentul (UE) privind prospectul care trebuie publicat în cazul u nei
oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata
reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/7 1 /CE;
Sectiunea I - Sectiunea din cadrul sistemului Depozitarului Central în care sunt evidentiate conturile
individuale în care instrumentele financiare sunt înregistrate direct în numele si pe seama proprietarul u i ,
conturi care n u sunt i n ad ministrarea unui Participant.
Sectiunea li - Sectiune din cadrul sistemului Depozitarului Central in care sunt evidentiate conturile
individuale si globale de i nstrumente financiare aflate in administrarea Participantilor.
Intermediarul SSI F ESTI NVEST S.A. Focsan i - Societate de servicii de i nvestitii Financiare, avand
sediul in Str. Republicii n r. 9, Focsani,, Romania, telefon (40) 237 238 900, fax (40)237 237 471 ,
înregistrata la Registru l Comertului Vrancea sub nr. J39/663/1 995, cod unic de inregistrare 801 7326.
-

Documentele si informatiile ce pot fi consultate de catre investitori cu referire la documente aprobate de
ASF, informatiile financiare anuale sau intermediare, rapoartele de audit, rapoartele administratorilor,
Actul constitutiv si!sau statutul Societatii etc., se regasesc pe site-ul BVB (www.bvb.ro) la simbolul
societatii "SINA" si pe site-ul emitentului (www.sinatex.ro).

·

Emitentul declara ca emisiunea de actiuni se adreseaza actionarilor emitentului si ca n ivelul de
i nformati i prezentate i n prospect este proportional cu acest tip de emisiune.
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REZUMATUL PROSPECTULUI
Sectiunea 1 Introducere
Element
1.1
Denumirea valorilor mobliare si numarul international de identificare a valorilor
mobiliare (/SIN'').
-

1 .2

l n prezent, actiunile SI NATEX S .A se tranzactioneaza pe SMT - AeRO, piata XRS 1 , pe
sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB sub simbolul "SINA" .
Actiunile SI NATEX S .A au fost tranzactionate înainte pe Piata RASDAQ - la Bursa de Valori
Bucuresti, piata XMBS, la categoria 11 1-R, incepand cu 03.03 . 1 997, sub simbolu l "SI NA".
Actiunile subscrise în prezenta oferta sunt actiun i nominative, indivizibile si în forma
dematerializata .
Dupa finalizarea ofertei si înregistrarea actiunilor la Depozitarul Centra l , acestea se vor
tranzactiona pe SMT - AeRO, piata XRS 1 , pe sistemul electronic de tranzactionare
administrat de BVB, tot sub sim bolu l "SI NA".
Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile, sunt emise în forma dematerializata si au
codul I S I N ROSI NAACNOR6.
Identitatea si datele de contact ale ,emitentului, inclusiv identificatorul entitatii juridice
/
("'LEI" ).
SI NATEX S.A. are sediul în Bucuresti, Str. Popa Nan nr. 82, Sector 2 si este înregistrata la
ORC sub nr. J40/1 56/1 991 CUI 574; Tel . 02 1 321 6090, Fax. 021 32 1 6288; e-mail
sinatex@qmail.com; web www .sinatex.ro.
Codul LEI al emitentului este 3 1 5700M2001S9VGA4689.
Identitatea si datele de contact ale autoritatii competente care a aprobat prospectul si,
daca sunt diferite, ale autoritatii competente care a aprobat documentul de inregistrare
�

1 .3

1 .4

Autoritatea competenta care aproba prospectul este Autoritatea de Supraveghere·
Financiara, cu sediul în Splaiul I ndependentei n r. 1 5, sector 5, Bucuresti , TelLFax
0800.825.627/02 1 .659.60.51 , e-mail: office®asfromania.ro, web: www.asfromania.ro.
Data aprobarii prospectului UE pentru crestere.

1 .5

Data aprobarii prospectulu i este precizata in Decizia ASF .
Avertismente
I nvestitori potentiali sunt avertizati cu privire la faptul ca:
- acest rezumat trebuie citit ca o i ntroducere la Prospectul UE pentru crestere si orice
decizie de a investi în valorile mobiliare ar trebui sa se bazeze pe o examinare a
prospectul u i UE pentru crestere , în ansamblu , de catre i nvestitor;
- ar putea să piarda întregul capital investit sau o parte a acestuia;
- i n cazul în care se intenteaza o actiune in fata unui tribunal privind informatia cu prinsa în
Prospectul UE , se poate ca investitorul reclamant, în conformitate cu legislatia i nterna a
statelor membre, sa suporte cheltuielile de traducere a Prospectului înaintea începerii
procedurii judiciare;
- o raspundere civila revine doar persoanelor care au depus rezumatu l , inclusiv orice
traducere a acestuia, dar doar daca acesta este i nselator, inexact sau contradictoriu î n
raport c u celelalte parti ale Prospectu l u i , sau daca el nu furnizeaza , în raport c u celelalte
parti ale Prospectului, informatiile esentiale pentru a ajuta investitorii sa decida daca
investesc în astfel de valori mobiliare.
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S ectiunea 2 : I nformat11 esentia e onvmd emitentu
Element
Cine este emitentul valorilor mobiliare?
2.1
Denumirea legala si comerciala a Emitentului: SINATEX S .A.
Sediul social : Str. Popa Nan nr. 82. sector 2, Bucu resti , Romania
Forma juridica: societate pe actiuni
Codul LEI: 3 1 5700M2001S9VGA4689
Legislatia in temeiul careia isi desfasoara activitatea: legislatia romana
Tara de inregistrare: Romania
Societatea SINATEX S .A. functioneaza i n conformitate cu legislatia din Remania si statutul
societatii, al carei obiect principal de activitate inregistrat la ORC este "Productia de
tesaturi", conform Cod CAEN (Rev. 2) - 1 320.
Principalii actionari ai Emitentului sunt:
- POPA NAN P ROJ ECT SRL loc. Bucuresti, Sector 5, cu o detinere de 206. 2 1 8 actiuni,
reprezentand 95,7630% din capitalul social ;
- alti actionari, c u o detinere d e 9. 1 24 actiuni, reprezentand 4,2370% din capitalul social ;
Actionarul majoritar, POPA NAN PROJ ECT SRL, controleaza d i rect emitentul . Controlul
indirect asupra emitentului este exercitat de cei patru asociati ai actionarului POPA NAN
PROJ ECT SRL. Structura asociatilor POPA NAN P ROJ ECT SRL este urmatoarea:
Asociat
P rocent detinut
/
'
33%
Ciorica Marius Rad u
G
heorqhe
1 7%
Radu
Kuipers Dirk-Jente Lvckle
25%
25%
Johan David Bies
.
/
/

'·

•.

2.2

Conducerea societatii este asigurata i n prezent de catre dl. JOHAN-DAVID BIES Presedinte C.A.
.
Care sunt principalele informatii financiare referitoare la emitent?
Situatia bilantiera:
RON
Elemente bilantiere
30.06.2019
31.12.2017
30.06.2018
31.12.2018
IMOBILIZARI
NECORPORALE
I MOBILIZARI
33.791 .769
34.065.851
33.769.624
33.81 4.565
CORPORALE
I MOBILIZARI
FINANCIARE
ACTIVE IMOBILIZATE
34. 065.851
- TOTAL
33.791 . 769
33.8 1 4 . 565
33.769.624
475.604
385 .660
4 1 2.890
STOCURI
522. 1 92
256 . 1 4 1
356 .839
1 55 . 54 1
1 57. 1 09
CREANTE
I NVESTITl l PE
TERMEN SCURT
CASA SI CONTURI LA
1 .034. 1 1 9
1 .757.682
1 . 1 7 1 .588
2 .24 1 . 1 1 3
BANCI
ACTIVE CIRCULANTE
- TOTAL
2.500.181
1.765.864
2.287.634
2.920.414
8
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CH ELTUIELI I N
AVANS
DATORII MAI MICI DE
U N AN
ACTIVE CIRCULANTE
N ETE/DATORII
CURENTE N ETE
TOTAL ACTIVE
MINUS DATORII
CURENTE
DATORII MAI MARI
DE UN AN
P ROVIZIOAN E
VENITURI I N AVANS
CAPITAL SOCIAL
PRIME DE CAPITAL
REZERVE DIN
REEVALUARE
REZERVE
PROFITU L SAU
PIERDEREA
REPORTATA-SOLD C
SOLD D
PROFITUL I
PIERDEREA
EXERCITIULUI
FINANCIAR (SOLD C)
SOLD D
Repartizarea profitului
CAPITALURI PROPRII
- TOTAL

-

-

-

-

719.592

581.658

754.196

1.690.481

2.200.822

1.705.976

1.011.668

809.700

36.015.387

35.475.600

34.803.437

34.875.551

-

-

-

-

538.355

538.355

-

538.355
-

538.355

33.435.826
119.024

33.435.826
119.024

33.435.826
119.024

33.435.826
119.024

162.551

-

547.681

782.346

-

-) 62.551

1.483.499

-

'

1.219.844

438.683

-·

-

-

-

-

36.015.387

35.475.600

34.803.437

34.875.551

Sursa: situatii financiare SINA TEX

Situatiile financiare ale Emitentului pentru 2017, 2018 si semestrul 112018 sunt auditate.
Contul de profit si pierdere:

2017
1.986.809

2018
2.620.923

30.06.2018
1.292.832

30.06.2019
1.440.055

3.029.620

2.556.9 1 4

1 .250 . 1 49

1 .4 1 6 .0 1 7

CH ELTUIELI DE
EXPLOATARE - TOTAL

2.347.460

1 .326.548

702.208

528 .591

Rezultat din exploatare

682.160

1.230.366

547.941

787.426

VENITURI FI NANCIARE
- TOTAL

1 0. 2 1 7

1 6. 042

1 2 . 836

9 .4 1 5

Cifra de afaceri neta
VENITU RI D I N
EXPLOATARE - TOTAL
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CH ELTU IELI
FI NANCIARE- TOTAL
Rezultatul fi nanciar

I

I

l
10.211 I
o

VENITURI TOTALE

3.039.837

CH ELTU IELI TOTALE
Rezultatul brut
Rezultatul net

2.347.460
692.377
438.683

52

o

o

I

15.990

1 2 .836

2 . 572.956

1 .262. 985

9.4 1 5
1 .425.432

1
!

1 .326.600
1.246.356
1.219.844

702 .208
560.777
547.681

628.591
796.841
782.346

I

Sursa: situatii financiare SINA TEX

Informalii financiare proforma:
Nu este cazul

2.3

Care sunt riscurile-cheie specifice emitentului?

Principalele riscuri si incertitudini pe care compania le analizeaza pentru u rmatoarele sase
luni sunt:
a) criza Covid 1 9 - care va determina o scadere semnificativa a afacerilor;
b) contextul mediului economic national: in ciuda cresterii economice raportata in ultimii trei
ani, economia i nterna este afectata de lipsa investiţiilor şi de acumularea de dezechilibre
macroeconomice şi de tensiuni politice;
c) cresterea i nflatiei si deprecierea leului;
/
d ) i ncertitudinile generate modificarile frecvente ale cad rului fiscal si legislativ.
„

··

··

Riscuri specifice emitentului:
Conformarea la cerintele legale.
Societatea trebuie sa se supuna legilor si regulamentelor referitoare la planificare, utilizarea
terenului si standardele de dezvoltare. I nstituirea -si aplicarea unor astfel de legi si
regulamente ar putea avea un efect de majorare a cheltuielilor si de scadere a veniturilor
sau ratei rentabilitatii, precum si un efect advers asupra valorii patrimoniului Societatii.
Consiliul de Administratie al Emitentului este angajat in respectarea şi conformarea deplina
la toate cerinţele legale, de orice natura.
Riscul de lichiditate

Gestionarea riscului de l ichiditate apartine conducerii societatii, care a constituit u n cadru
corespunzator de gestionare a riscului cu privire la asigurarea de fonduri pe termen scurt si
mediu. Societatea gestioneaza riscul de lichiditate prin monitorizarea continua a fluxului de
numerar real si prin punerea in corespondenta a profilurilor de scadenta a activelor si
datoriilor financiare.
Riscul de credit: riscul inregistrarii de pierderi ca urmare a neonorarii, de catre o

cantrapartida, a obligatiei scadente i n conformitate cu termenii contractuali i n itiali
Riscurile legate de pandemia de coronavirus

Pandemia de coronavirus a provocat efecte negative importate asupra economiei mondiale
ca u rmare a măsurilor luate pentru a gestiona criza medicală. ln Remania, efectele crizei
COVI D 1 9 pe plan economic se manifesta prin blocaj economic si financiar, scaderea
investitiilor, cresterea somajului, deprecierea monedei naţionale în raport cu euro, scaderea
puterii de cumparare . Este de asteptat ca toate aceste efecte sa se manifeste in contin ua re
pana ce pandemia va putea fi tinuta sub control. Emitentul se confrunta si se va confrunta
cu incetarea relatiilor contractuale cu chiriasii sai, afectati, de asemenea , implicit cu
10
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scaderea semnificativa a incasarilor.
Riscurile legate de mediul economic din Romania:

- investitiile i n piete in curs de dezvoltare, cum este si Romania, genereaza anumite riscuri
care pot fi mai mari decat riscu rile i nvestitiilor in piete mai dezvoltate;
- instabilitatea legislativa;
- incertitudinile politice si economice pot afecta negativ valoarea i nvestitiilor realizate in
Romania;
- riscu l de piata: este riscul aferent scaderii valorii investitiei i n timp, datorita schimbarilor
economice sau a altor evenimente care au impact asupra unor segmente semntficative de
piata;
- orice recesiune economica ar putea afecta î n mod advers valoarea Societatii.
Secti unea 3: lnformati i esentiale privind valorile mobil iare
3.1
Care sunt principalele caracteristici ale valorilor mobiliare?
Actiunile subscrise in prezenta oferta sunt actiuni nominative, indivizibile si in forma
dematerializata si au codul I S I N - ROSI NAACNOR6 .
Moneda în care s D rit denominate actiunile si în care s e desfasoara oferta: RON .
S e vor emite maxim 300.000 actiu n i noi c u valoarea nominala de 2,5 lei/actiune.
Rangul relativ al valorilor mobiliare in structura capitalului emitentului in caz de insolventa:
l n cazul insolventei, valorile mobiliare detinute. de _catre actionari vor avea u n rang inferior
.fata de creditorii societatii.
lnformatii cu privire la nivelul de subordonare al valorilor mobiliare:
Nu este cazul .
Drepturile asociate valorilor mobiliare:
- dreptul de vot;
- dreptul de a alege si de a fi ales în organele de conducere;
- dreptul la dividende;
- dreptul de a primi o parte in repartizarea activului social la l ichidarea societatii proportional
cu cota de participare la capitalul social.

Emitentul a distribuit dividende pentru 20 1 7 si 201 8. Actionarii sunt cei care vor hotari
modalitatea de d istribuire a profiturilor viitoare.
3.2

Unde vor fi tranzactionate valorile mobiliare?

Dupa finalizarea ofertei si înregistrarea actiu nilor la Depozitarul Central, acestea se vor
tranzactiona pe SMT-AeRO, piata XRS 1 , pe sistemul electronic de tranzactionare
administrat de BVB , tot sub simbolul "SI NA".
3.3

Exista vreo garantie asociata valorilor mobiliare?

3.4

N u este cazul .
Care sunt riscurile-cheie specifice valorilor mobiliare?
I nformaţii de baza privind riscu rile principale care sunt specifice valorilor mobil iare:
- tranzactionarea la Bursa - un posibil investitor ar trebu i sa cunoasca riscurile pe care
le implica investitiile in astfel de societati si trebuie sa ia decizia de a investi doar
11
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-

-

dupa o analiza atenta si, daca este cazul, consultare cu un consilier financiar
i ndependent;
volatilitatea pretului de piata al actiunilor - pretul de piata al actiunilor poate fi supus
unor fluctuatii importante, ca raspuns la mai multi factori, i nclusiv variatiile in
rezultatele operationale ale Societatii, d ivergentele in rezultatele financiare fata de
estimarile analistilor, conditiile economice generale, sentimentul general al pietei sau
sectorului, modificarile legislative i n sectorul Societatii si alte evenimente si factori
relevanti , care nu pot fi controlati de Societate. Bursele de valori au cunoscut
periodic fluctuatii severe ale preturilor, a caror recurenta ar putea afecta in mod
advers pretul de piata al actiunilor.
l ichiditatea actiu nilor - actiunile tranzactionate pe BVB - S MT-AeRO sunt mai putin
l ichide si mai volatile dacat actiunile tranzactionate pe alte piete.
suspendarea de la tranzactionare a actiunilor ar putea afecta negativ pretul acestora;
politica de dividend - actionarii a r trebui sa ia i n considerare faptul ca plata oricaror
dividende viitoare se va face Ja discretia Adunarii Generale a Actionarilor, dupa
l uarea in considerare a diversilor factori, i nclusiv rezultatele operationale ale
Societatii, conditiile financiare si necesarul curent si anticipat de n umerar.

Sectiunea 4: l nformati i esentiale privind oferta publica de valori mobi liare
4.1
Care sunt conditiile si calendarul pentru a inve�_ti in aceasta valoare mobiliara?
- pretul de subscriere: 2,5 lei/actiune;
- raport de subscriere: orice actionar SI NATEX S.A., inregistrat in Registru l
actionarilor Societatii, tinut de catre Depozitarul Central SA, la data de inregistrare de
25.02.2020 poate subscrie un numar de 1 (unu) actiuni noi pentru
0,717806666666667 actiuni detinute la data � ::_inregistrare, prin rotunjirea la intregu l
. _
i nferior; actiunile vor putea fi subscrise proportional c u n u marul d e actiu n i detinute la
Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA (25.02.2020). Actiunile
nesubscrise de catre actionari in perioada de exercitare a dreptului de preferintci vor
fi anulate.
- perioada de subscriere: 3 1 de zile calendaristice care incep sa curga incepand cu
ziua l ucratoare imediat urmatoare publicarii Prospectul u i ;
- plata actiunllor subscrise: integral l a inregistrarea cererilor de subscriere,
contravaloarea actiunilor subscrise trebuie platite in proportie de 100%. ln cazul in
care suma trimisa de actionar in contul colector este mai mica decat suma necesara
subscrierii numarului de actiuni specificate in Form ularul de subscriere, acestuia i se
va aloca un numar de actiu n i corespunzator sumei platite . Subscrierile sunt
i revocabile.
Cuantumul si procentul diluarii determinate direct de oferta:
Cuantumul si procentajul dil uarii imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la oferta nu
pot fi determinate, depinzand de cantitatea totala care va fi subscrisa . Este putin probabil ca
toti actionarii sa su bscrie la majorarea de capital social, astfel ca celor care nu vor subscrie
sau nu vor su bscrie toate actiunile la care au dreptul, le vor fi diluate detinerile
corespunzator grad ului final de subscriere. De asemenea, i n cazul i n care nu se subscriu
toate actiunie oferite, actionarii care subscriu integral isi vor mari procentele de detinere. La
momentul redactarii prezentului Prospect este imposibil de determinat cu exactitate
cuantumul şi procentajul diluarii.
12
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I

'
Valoarea totala neta a fondurilor obtinute oblinute din emisiune/oferta si o estimare a
I
costului total al emisiunii/ofertei:
i
Valuarea maxima a majora rii de capital social: 750.000 lei
Costurile totale estimate ce pot fi platite de Emitent .i n legatura cu oferta sunt i n suma de
aprox. 20.000 lei si nu sunt su portate din pretul de varizare al actiunilor, se refera in pri ncipal
'
la:
'
- comisionul ASF este o cota de O,1 % din valoarea
actiunilor subscrise, conform
I
Regulamentutu i ASF nr. 16/2014 privind ven iturile AS � .
- tariful ASF, perceput pentru inregistrarea valorilor mobiliare este de 500 lei;
- comisionul I ntermediarului, in conformitate cu contra 9tul incheiat intre parti;
- alte costuri ocazionate de oferta si necuantificate
inca (Monitorul Oficia l , Registrul
I
Comertului, Depozitarul Central), dar estimate a n u clepasi 5.000 lei.
Estimarea cheltuielilor percepute de la investitor de catre emitent sau ofertant
Emitentul sau Ofertantul n u percep de la subscriitori nici u n cost aferent subscrierii i n cadrul
majorarii de capital .
4.2

De ce a fost elaborat acest prospect UE pentru crestere?

Motivele majorarii de capital si utilizarea fondurilor obtinute: asigurarea capitalului de l ucru ,
fiind j ustificata de planurile SI NATEX S.A. de a obtipe u n Plan Urbanistic Zonal, in vederea
valorificarii terenurilor prin vanzare.
l n cazul unei subscrieri in proportie de 100%, valoarea estimata a fondurilor obtinute va fi i n
suma de 750.000 lei.
Cuantumul net al fondurilor obtinute se va putea stabili la finalizarea ofertei , in functie de
su bscrierile realizate in oferta.
Oferta nu face obiectul unui acord privind un angajament ferm de su bscriere .
,.�'.

O descriere a oricarui conflict de interese semnificativ legat de oferta sau de admiterea la
tranzactionare care este descris ln Prospect:

N u este cazul
4.3

Cine este Ofertantul silsau persoana care solicita admiterea la tranzactionare?

Ofertantul este societatea SI NATEX S .A. , simbol SI NA.
- actionarii care detin actiuni S I NATEX S.A. in Sectiunea I a Depozitarului Central pot
subscrie in oferta n umai prin I ntermediarul Ofertei ESTI NVEST S.A. (la sediul din Str.
Republicii n r. 9, Focsa n i , Romania, telefon (40) 237 238 900, fax (40) 237 2 37 471 ) ;
- actionarii care detin actiuni SI NATEX S.A. in Sectiunea l i (conturi g lobale) a Depozitarului
Central pot subscrie in oferta, atat prin SSIF ESTI NVEST SA (la sediul din sediul î n Str.
Republicii nr. 9, Focsani, Romania, telefon (40) 237 238 900, fax (40) 237 237 471 ), cat si
prin orice alt i ntermediar autorizat de catre ASF, daca detin actiunile SINA intr-un cont de
,
investitii deschis la respectivul I ntermediar.
l nformatii solicitate în baza Regulamentului U E nr. 980/2019 - Anexa 23.
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1. PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATU PRIVIND TERTll, RAPOARTE ALE EXPERTILOR
SI APROBAREA AUTORITATll COMPETENTE (Sectiunea 1 - anexa 24)

l nformatiile prezentate in acest document, cu referire la Emitent au fost furnizate de S I NATEX S.A., cu
sediul in Bucuresti , Str. Popa Nan, Nr. 82, Sector 2, Remania. Societatea are forma j uridica "societate
pe actiuni", este inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J48/1 56/1 991 , C U I 574.
Persoanele responsabile pentru Prospect din partea Emitentului:
Johan-David BIES - Presedinte C .A.
Acest Prospect a fost elaborat, in baza informatiilor furnizate de Emitent, de catre SSI F ESTI NVEST
S.A. Focsani, avand sediul in str. Republicii nr. 9, Focsani, Remania, telefon (40) 237 238 900, fax (40)
237 237 47 1 , inregistrata la Registrul Comertului Vrancea sub n r. J 39/663/1 995, cod unic de
inregistrare 801 7326.
Persoanele responsabile pentru Prospect din partea I ntermediarului:
lsac Lucian Ovidiu - Director General
Revizuind contin utul prezentul u i document, persoanele responsabile care reprezinta Emitentul ,
mentionate mai sus ca fiind reprezentanti ai SI NATEX S.A. , declara prin prezenta ca, dupa luarea
tuturor masurilor rezonabile in acest sens si conform cunostintelor pe care le detin, informatiile din acest
document sunt conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ
conţinutul acestuia.
Revizuind continutul prezentul u i document, persoanele responsabile care reprezinta I ntermediaru l ,
mentionate m a i sus c a fiind reprezentanti ai ESTI NVEST SA, declara prin prezenta ca„ dupa luarea
tuturor masurilor rezonabile in acest sens si conform cunostintelor pe care le detin, i nformatiile din acest
document sunt conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ
�ontinutul acestuia. ESTI NVEST declara ca a redactat prospectul pe baza informatiilor furnizate de
Emitent, nu a facut o verificare independenta a informaţiilor puse la dispoziţie de catre Emitent si nu da
n icio garantie, n ici explicita, n ici implicita, cu privire la exactitatea, caracterul complet, verificabil sau
suficient al informaţiilor prevăzute în acest document. Nimic din continutul prezentului document nu este
si nu va fi considerat a fi o promisiune sau o garantie a ESTI NVEST in n icio privinta si acesta decl ina
orice raspundere i n legatura cu acest document si cu performantele viitoare ale Emitentul ui.
Reprezentantul Emitentulu i declara ca:
prezentul document a fost aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara , i n calitate
de autoritate competenta in temeiul Regu lamentului (UE) 20 1 7/1 1 29 ;
Autoritatea d e Supraveghere Financiara aproba acest document doar din punct d e vedere a l
i ndeplinirii standardelor privind caracterul exhaustiv, intelig ibil s i coerent impuse de
Regula mentul (UE) 20 1 7/1 1 29;
o astfel de aprobare nu va fi considerata drept o aprobare a emitentului care face obiectul
acestui prospect;
. acqepta: ifkmod colectiv si individual intreaga responsabilitate pentru acuratetea i nformatiilor
prezentate;
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certifica in conformitate cu cele cunoscute si cu convingerile sale, ca nu exista fapte a caror
omisiune ar determina ca o declaratie sa fie falsa sau inselatoare;
a facut toate anchetele rezonabile in aceasta privinta si certifica faptul ca, in conformitate cu
convingerile si cunostintele pe care le detine, prezentul document cantine toate informatiile
solicitate de Legea si regulamentele privind piata de capital din Roman ia, cerintele BVB si a fost
elaborat ca parte a unui prospect U E pentru crestere in conformitate cu a rticolul 1 5 din
Regulamentul ( U E ) 20 1 7/1 1 29 .

2. STRATEGIE, PERFORMANTA 51 M E D I U DE AFACERI (Secti unea 2 - Anexa 24)
2.1. l nformatii despre emitent
Locul de înregistrare a emitentului, numărul său de înregistrare şi identificatorul entităţii juridice (LEI):
Emitentul este SI NATEX S.A„ cu sediul in Bucu resti , Str. Popa Nan, N r. 82, Sector 2 , Romania,
inregistrat la Registrul Comertului Bucuresti sub n r. J48/ 1 56/1 99 1 , CUI 574, Codul LEI:
3 1 5700M2001 S9VGA4689
Data de constituire şi durata existenţei emitentului, cu excepţia cazului în care perioada este
nedeterminată:
SI NATEX SA a l uat fiinta la data de 05.02 . 1 99 1 prin transformarea I ntreprinderii Mătasea Populara i n
conformitate c u HG 1 200/1 2 . 1 1 . 1 990.
Prin Contractul de vanzare-cumparare nr.85/04. 1 0. 1 999 î ncheiat i ntre FPS si Asociatia Salariatilor si a
Manageru l u i Soc.ietatii, aceasta din u rma a devenit actionar SI NATEX, cu o detinere de 39,64% din
capitalul social. l n decembrie 2001 S I F Moldova a vandut pachetul de acti uni detinut la SI NATEX
(39,208%).

ln martie 20 1 9 POPA NAN P ROJ ECT S . R.L. Bucu resti a devenit actionarul majoritar al Emitentul u i ,
achizitionand peste 93% din actiuni.
ln prezent, SI NATEX S.A. are sediul i n Bucuresti, Str. Popa Nan, nr. 82, Sector 2 , Romania, si este
inregistrata la Registrul Comertului B ucuresti sub nr. J48/1 56/1 991 , CUI 574.
Conform Actului Constitutiv, „Societatea va functiona pe o perioada nelimitata de timp."
La data de 3 1 .03.2020, SI NATEX detinea i n proprietate o suprafata de teren de 1 0. 302,00 mp .
Valoarea de impu nere a terenului (stabilita prin raportul de evaluare) este de 23.309.890,60 lei.
Terenul este situat in Bucuresti, str. Popa Nan, nr. 82
nr. 08 1 5/1 994.

si· a fost dobandit cu Certificat proprietate M03

Societatea detine de asemenea cladiri in valoare de
mentionat.

1 . 839.962 lei, situate pe terenul mai sus

15

i

'

PROSPECT SINATEX S.A.

.
I'
! !

2.1.1. l nformatii privind modificari le seninificative ale structuri i de imprumut si de fi nantare a
emitentului inregistrate de la sfarsitul ultimei perioade fi nanciare pentru care au fost furnizate
i nformatii in documentul de inregistrare. ln cazul in care documentul de inregistrare contine
informatii fi nanciare intermediare, aceste informatii pot fi furnizate de la sfarsitul ultimei
perioade interimare pentru care i nformatiile financiare au fost incl use in documentul de
I
i nregistrare.

J

Nu este cazul

J

2. 1.2. O descriere a modal itatilor
de fi nan ! are preconizate ale activitatilor Emitentul u i
'
Nu este cazul

2.2. Prezentare generala a act:i vitatilor
2.2.1. Strategia si obiectivele
II

,

Emitentul intentioneaza sa valorifice spatiile1 si terenurile detinute, in functie de conditiile din piata, prin
vanzare.
Sinatex S.A. detine la momEintu l actual un ansamblu de terenuri si clad i ri situate in zona centrala a
capitalei. Asa cum s-a arata deja, aceste a ctive a fost realizate in anii 70 si au functionat ca platforma
industriala - producator de tesatu ri. ln contextual înch iderii activitatii, dupa evenimentele din decembrie
1989, platfoma i �dustriala a fţ.mctionat ca sp,atiu de desfasurare a unor activtaii diverse: mici ateliere de
productie si/sau presatri servi�ii, spatii come�ciale, sal i de sport etc.
l n timp si in lipsa investiilor, s �atiile închiriate spre desfasurarea activitatilor mai sus aminitite au devenit
din ce în ce mai putin atractivfP.
.
i
Noii proprietari, inca de la preluarea cond4cerii si-au prospus sa elaboreze un program de investitii
menit a revitaliza aceste actiye, ln aceste context, un prim pas in derularea u n u i proces investitional ii
reprezinta obinerea unui Plan' U rbanistic Zonal .
I

I
'

I

I
'
Epidemia Covid 19 a impus un ritm mai alert a l actiunii de obtinere a P UZ-u l u i în conditiile în care
'
activitatile desfasurate de chiriasi au cunosc ut un abrupt declin. l n acelasi context, perspectiva vanzarii
terenurilor, du pa obtinerea PUZ si a celorlatle atorizatii si avize necesare devine cu atat mai oportuna.
Regimul activitatii curente (ce� de inchirere 9e spatii) precum si viitoarele actiuni de vanzare de terenuri
nu au reglementari susceptibi !l e a se modifica in perioada urmatoare. Legislatia i n materie de constructii
si dezvoltare de proiecte este: stabila si nu se intrevad modificari menite a stanjeni proiectele in lucru.

I

2.2.2. Activitatile principale
Activitatea Societatii este î n �oncordanta cu obiectul de activitate înscris la O RC Bucuresti si în Actul
Constitutiv al societatii.
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Domeniul principal de activitate al Societăţii, este Cod CAEN - Diviziunea 1 3 - FABRICAREA
PRODUSELOR TEXTILE - G rupa 1 32 - PRODUCŢIA DE ŢES ĂTURI , iar activitatea principală, este:
1
Clasa 1 320 - PRODUCŢIA DE ŢES ĂTURI .
Codificarea actuală clasificării activităţilor desfăşurate la sediul societăţii :
G rupa 1 33 - Clasa 1 330 - Finisarea materialelor textile
G rupa 1 4 1 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană.
Clasa 1 4 1 2 - Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru.
Clasa 1 4 1 3 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) .
Clasa 1 4 1 4 - Fabricarea d e articole de lenjerie de corp.
Clasa 1 4 1 9 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n . c.a.
Grupa 464 - Comerţ cu ridicata al bun urilor de consum
Clasa 4641 - Comerţ cu ridicata al produselor textile
Clasa 4642 - Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
Grupa 475 - Com.e rţ cu amănuntul al altor produse casn ice, în magazine specializate
Clasa 4751 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
Grupa 477 - Comerţ cu amănuntul al altor bunu ri , în magazine specializaţe
·
Clasa 4771 - Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămint�_ir:în� magazine specializate
Grupa 478 - Comerţ cu amăn untul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
G rupa 479 - Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri , chioşcuri şi
pieţe.
G rupa 682 - închirierea şi subînchirierea bunurilor imobil iare proprii sau închiriate.
Clasa 6820 - închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.
ln prezent secţiile Tesatorie, Finisaj si Confecţii sunt i nchise din l ipsa comenzilor, principalul beneficiar,
SNCFR, a renunţ�t in totalitate la comenzile de ţesături , perdele, cravate.
Marea majoritate a veniturilor Societatii sunt obtinute din activitatea de inchiriere a spatiilor detinute si
nesemnificativ a vanzarii tesaturilor existente in stoc (tesaturi pt.vesminte preotesti)', celelalte tesaţuri si
confectii fiind fara miscare de cel putin 1 3 ani.
Produsele principale care au fost fabricate de catre SI NATEX si ramase pe stoc sunt: tesaturi tip
matase; confectii din matase, majoritatea avand o vechime de cel putin 20 ani.
l n prezent, si din cauza situatiei create de criza COVI D 1 9, numarul chiriasil ? r spatiilor detinute de
societate a scazut semnificativ: de la 45 la doar 2.

2.2.3. Piete pri ncipale
N u mai exi.sta piata de desfacere pentru tesaturi tip matase si tesaturi penţru vesminte
produse de SI NATEX S .A. .

preotesti

Clientii principali :
pe piata interna: - n u mai exista
pe piata externa - nu este cazul
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Activitatea de inchiriere a spatiilor societatii, principala sursa de venituri, s-a diminuat considerabil din
cauza restrictiilor impuse de actuala criza COVI D 1 9 , n umarul chiriasilor scazand de la 45 la doar 2.
Principalii concurenti:
Nu este cazul

2.3. Structura organizatorica
2.3.1 . Daca emitentu l face parte dintr-un grup
Emitentul nu face parte dintr-un grup.
Emitentul are in prezent un nu mar mediu de 1 O salariati.
ln cadrul societatii nu este organizat un sindicat.
Nivelul de pregatire al angajatilor Societatii:
angajati cu studii superioare: 3 ;
angaj ati c u studii medii: 1
muncitori calificati: 6
Emitentul declara ca nu are cunostinta de existenta unor elemente conflictuale relevante care sa
impieteze asupra raporturilor d intre conducere si angajati.
Organigrama actuala a societatii:
O R G A N I G RAMA

SC S I NATEX SA

AG A

r··· .....�.....

E VI D E N TA

CONS J U IJ L DE

AOM! NISTRA TIE ...

A D M J N ! STRATOR

r'\ D M l N I STRA TIV

SH

CONTABI UTATE
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2 . 3.2 . Daca emitentul este dependent de alte entitati din cadru l grupului
Nu este cazul

2.4. lnvestitiile
2.4.1. O descriere a investitii lor semnificative ale emitentului (inclusiv cuantumul), de la sfarsitul
perioadei vizate de i nformatiile financiare istorice i ncl use in prospect pana la data documentului
de lnregistrare.
Nu este cazul

2.4.2. O descriere a investitiilor importante ale emitentului aflate in derulare sau pentru care au
fost deja asumate angajamente ferme, indusiv metoda de fi nantare a acestora (interna sau
externa), daca prezinta importanta pentru activitatea em itentului
Cu sumele obtinute prin aceasta majorare de capital emitentul doreste asigu rarea capitalului de l ucru ,
fiind j ustificata de obtinerea de Planului U rbanistic Zonal pentru valorificarea terenurilor detinute prin
vanzare.
ln functie de de evolutia mediului economic in care activeaza si de rezultatele viitoare ale societatii ,
societatea va l u a decizii privind realizarea de i nvestitii.
.
N u exista i nvestitii importante ale emitentul u i pentru care au fosr d eja asumate angajamente ferme.
2.5. Exami narea rezultatelor activitatii si a situatiei financiare
N u este cazul

2.6. lnformatii privi nd tendintele
Tendinte recente semnificative inregistrate de la finalul ultimului an financiar si pana la data prezentului
document:
ln prezent aproape toti chiriasii, cu exceptia a doar doi dintre acestia , au suspendate activitatile pe care
le desfasurau înaintea crizei actuale, astfel ca sursele de venit sunt în scadere puternica. Societatea
intentioneaza sa urmareasca oportunitatile ce pot aparea, chiar in conditiile blocajului economic cauzat
de criza COVI D 1 9.

2.7. Previziuni sau estimari privind profitul
Emitentul prefera sa nu prezinte in acest Prospect previziun i sau estimari ale profiturilor viitoare, care
vor depinde in mare masura de factori externi .

3 . FACTORII DE RISC (Sectiu nea 3 Anexa 2 4 si Anexa 26)
-
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Orice investitie pe p aţa de capital implica anumite riscuri . Urmatorii factori de risc ar trebui luati in
t
considera re cu aten
pentru evaluarea i nvestitiei in cadrul Societatii. Emitentul este de pare re ca
riscurile prezentate • a i jos sunt cele mai semnificative pentru potentialii investitori . Totusi , riscu rile
prezentate nu inelu . in mod obligatoriu toate acele riscuri asociate unei investitii in Soeietate .
Performanta Societat i poate fi afectata i n mod special de modificarile normelor legale, de reglementare
si de impozitare, prec
si de conditiile financiare generale la n ivel national si global.

tf
l

l

r

H

Principalele riscuri si certitudini pe care com pania le analizeaza pentru urmatoarele sase luni sunt:
a) criza Covid 1 9 - ca . va determina o scadere semnificativa a afacerilor;
b) contextul mediul economic national: in ciuda cresterii economice raportata in ultimii trei ani,
.
e conomia in ern � est afectata de lipsa investiţiilor şi de acumularea de dezechilibre macroeconomice
.
.
.
ş1 de tensiuni pol1t1ce; ·
c) creste rea i nflatiei s1 eprecierea leulu i ;
d ) incertitudinile gene. ate modificarile frecvente ale cad rului fiscal si legislativ.

r

�

�
r

·

f
�

,

Pandemia de coron irus a provocat efecte negative importate asupra economiei mondiale ca urmare
a măsurilor luate pehtru a gestiona criza medicală. ln Roman ia, .efectele crizei COVI D 1 9 pe plan
economic se manife t
prin blocaj economic si financiar, scad � rea· investitiilor, cresterea somajului,
deprecierea a moned� i naţionale în raport cu euro, scadere a/ puterii de cum parare si schimbarea
comportamentului c sumatorilor. Este de asteptat ca toate aceste efecte sa se manifeste in
continuare pana ce p 1 demia va putea fi tinuta sub control . Emitentul se confrunta si se va confrunta cu
încetarea relatiilor cor, ractuale cu chiriasii si, implicit cu scaderea semnificativa a incasarilor.

�b
1
,r

Conditiile economice. pol itice si sociale din Romania. Rentabilitatea Societatii i n ceea ce priveste
investitiile si oportun tatile sale face subiectul evenimentelor de ordin economic, politic si social din
Europei Centrale si de Est in general. l n mod special, rentabilitatea Societatii i n
Romania si din regiu
ceea ce priveste i nve ;l itiile sale poate fi afectata negativ de:
onditiile de ord in politic, economic si social din Romania si /sau alte ta_ri din
schimbarile i
,
Europa Centrala de Est;
schimbari ale oliticilor G uvern u l u i sau modificarile legilor si regulamentelor, sau i nterpretarii
legilor si reg u lam n telor;
schimbarea r gula mentelor privind cursul de schimb valutar;
masurile ce p . fi i ntroduse pentru controlarea i nflatiei, cum ar fi cresterea ratei dobanzii ; si
modificarile p entelor sau metodelor de impozitare.
•

•

•

•

•

·�a
p
fÎ
I p:

�r

.
Operatiunile financia .e · ale Societatii pot fi afectate negativ de performanta si modificarea conditiilor
financiare ale oricarm arti implicate in afaceri cu Societatea.

r

.
Riscul economic. Ori e recesiune economica , foarte probabila i n contextul actual , ar putea afecta in
mod advers valoare cl societatii. Randamentul dintr-o investitie într-o societate productiva depinde in
mare masura de co âitiile economice de pe piata i nterna si i nternationala, de volumul comenzilor
primite si de valoare contractelor încheiate, precum si de modificarile preturilor materiilor prime si ale
produselor fin ite. Ve : turile societati i sunt i n general afectate de conditiile generale ale economiei, cum
ar fi cresterea prod ului intern brut, tendintele in ocuparea fortei de munca si ale inflatiei, si
modificarea ratelor d anzilor

ţ
j
j

k

j

f{

Principalele riscuri op at1onale
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Conformarea la cerintele legale.
Societatea trebuie sa se supuna legilor si regulamentelor referitoare la planificare , util izarea terenului si
standardele de dezvoltare. I nstituirea si aplicarea unor astfel de legi si regulamente ar putea avea un
efect de majorare a cheltuielilor si de scadere a ven iturilor sau ratei rentabilitatii, precum si un efect
advers asupra valorii patrimoniului Societatii.
Consiliul de Administratie sunt angajate i n respectarea şi conformarea deplina la toate cerinţele legale,
de orice natura.
N u au fost inregistrate sesizari pe partea de mediu sau sanatate si securitate ocupationala din partea
partilor interesate (vecini, cetateni, ONG-uri, institutii publice etc).
Riscul proprietatilor - proprietatile si activele asociate proprietatilor sunt dificil de evaluat prin natura lor,
datorita specificului individual al fiecarei proprietati si a faptului ca nu exista in mod obligatoriu o piata
l ichida sau un mecanism de pret. Drept u rmare, evaluarile pot fi supuse unui grad substantial de
incertitudine. Nu exista asigurari ca estimarile rezultate din procesul de evaluare vor reflecta preturile de
vanzare chiar si atunci cand vanzarea se produce la scurt timp dupa data evaluarii. Performanta
Emitentului ar fi afectata in mod direct de un declin al pietei imobilia re relevante.
Tranzactionarea la Bursa.
Actiunile Societatii sunt admise la tranzactionare la Bursa de Valori Bucu resti. Un posibil investitor a r
trebui s a cunoasca riscurile pe care l e implica investitiile in astfel de societati s i trebuie s a ia decizia de
.
a i nvesti doar dupa o analiza atenta si, daca este cazul, consultare cu un consilier financiar.
independent.
Pretul de piata al actiunilor poate fi supus unor fluctuatii importante, ca raspuns la mai multi factori,
i nclusiv variatiile i n rezultatele operationale ale Societatii, d ivergentele i n rezultatele financiare fata de
estimarile analistilor, modificarile din estimarile ven iturilor ale analistilor pietei de actiuni, conditiile
economice generale, sentimentul general al pietei sau sectorului, modificarile legislative in sectorul
Societatii si alte evenimente si factori relevanti, care nu pot fi controlati de Societate .
Bursele de valori au cunoscut periodic fluctuatii severe ale preturilor, a caror recurenta ar putea �fecta
in mod advers pretul pietei actiunilor.
Din punct de vedere al valorii tranzactiilor efectuate sau al capitalizarii pietei, Bursa de Valori Bucuresti
poate fi considerata o bursa de d imensiuni reduse, comparativ cu alte burse din lume, existand astfel
riscuri legate de l ichiditatea redusa a pietei, precum si de volatilitatea ridicata a pretul u i actiunilor
tranzactionate.
Lichiditatea redusa a pietei poate determina imposibilitatea cumpararii sau vanzarii de actiuni ale
Societatii fara a avea un impact semnificativ asupra pretului acelei actiuni, generand astfel si o
volatilitate ridicata a pretului actiunilor.
Structura de actionariat actuala este concentrata, societatea avand un actionar care cumuleaza o
detinere de peste 95%, fapt ce determina u n free-float mic si, pe cale de consecinta, o lichiditate mai
scazuta pe bursa.

·

Dividendele. Actionarii ar trebui sa ia in considerare faptul ca plata oricaror dividende viitoare se va face
la discretia Aduna rii Generale a Actionarilor, dupa luarea in considerare a diversilor factori, inclusiv
rezultatele operationale ale Societatii, cond itiile financiare si necesarul curent si anticipat de n umerar.
I mpozitarea pe piata de capital . I nvestitorii ar trebui sa consulte proprii consilieri in ceea ce priveste
efectele detinerii de actiu n i in cadrul Societatii, primirii de beneficii de la aceasta, precum si despre
n ivelul corespunzator de impozitare.
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4. TERMENII SI CONDITllLE VALORILOR MOBILIARE (Sectiunea 4 - Anexa 26)
SI NATEX SA a luat fiinta la data de 05.02 . 1 99 1 prin transformarea I ntreprinderi i Mătasea Populara i n
conformitate c u H G 1 200/1 2 . 1 1 . 1 990.
Prin Contractul de vanzare-cumparare nr.85/04. 1 0. 1 999 incheiat intre FPS si Asociatia Salariatilor si a
Managerului Societatii, aceasta din u rma a devenit actionar SI NATEX, cu o detinere de 39,64% din
capital u l social . l n decemb rie 2001 S I F Moldova a vandut pachetul de actiu n i detinut la SI NATEX
(39,208%).
l n martie 20 1 9 POPA NAN P ROJ ECT S . R. L. Bucu resti a devenit actionarul majoritar al Emitentului,
achizitionand peste 93% din actiu n i .
l n prezent, SI NATEX S.A. are sediul i n Bucuresti, Str. Popa N a n , N r . 8 2 , Sector 2, Remania, si este
inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub n r. J48/1 56/1 99 1 , CUI 574.
Societatea functioneaza in baza Legii n r. 31 /1 990 a societatilor, cu modificaril e si completarile
ulterioare. Durata de activitate a Societatii este nelimitata.
ln prezent, actiunile SI NATEX S.A se tranzactioneaza pe SMT - AeRO, piata XRS 1 , pe sistemul
electronic de tranzactionare administrat de BVB sub simbolul "SI NA".
Actiunile SI NATEX S.A au fost tranzactionate inainte pe Piata RASDAQ - la Bursa de Valori Bucuresti,
piata XMBS, la categoria 1 1 1-R, incepand cu 03.03 . 1 997, sub simbolul "SI NA".
Actiunile subscrise in prezenta oferta sunt actiuni nominative, in <Jivizibile si in forma dematerializata.
.
Dupa finalizarea ofertei si inregistrarea actiunilor la Depozitarul Central, acestea se vor tranzactiona pe
SMT - AeRO, piata XRS 1 , pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul
"SI NA".
Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile, sunt emise in forma dematerializata si au codul ISIN
ROSI NAACNOR6.
Capitalul social subscris este in valoare totala de 538.355 lei, varsat integral. Capitalul social subscris
este divizat in 2 1 5.342 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, la valoarea nominala de 2 , 5
l e i fiecare.
Evidenta actiunilor se tine de catre Depozitarul Central SA Bucu resti, care are adresa Bulevardul Carol I
nr. 34--36, etajele 3, 8 si 9 , sector 2, Bucuresti.
Codul LEI al emilentul u i este 3 1 5700M2001S9VGA4689.
Moneda in care se face emisiunea noilor actiu n i este RON.
Dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca
prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc in termenul stabilit de AGA.
Legislatia aplicabila actiunilor ce lac obiectul majorarii de capital descrisa in acest P rospect este:
-Legea nr. 24/20 1 7 privind emitentii de i nstrumente financiare si operatiuni de piata;
-Legea 3 1 /1 990 a societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Regulamentul ASF n r. 5/2008 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
-Regulamentul U E n r, 979/20 1 9;
-Regulamentul U E nr. 980/20 1 9;
-Regulamentul U E n r. 1 1 29/20 1 7.
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Conform Actului constitutiv al Societatii , fiecare actiune subscrisa si platita de actionar in conditiile Legii
societatilor comerciale si Actului Constitutiv, confera acestora dreptul la un vot i n Adunarea Generala a
Actionarilor.
Fiecare actionar are u rmatoarele drepturi:
- dreptul de a alege si de a fi ales i n organele de conducere;
- dreptul de a participa la distribuirea profitului net anual inregistrat;
- dreptul de a fi i nformat cu privire la rezu ltatele societatii si de a avea acces la registrele Societatii ,
conform prevederilor legale in vigoare;
- alte drepturi prevazute in Actul Constitutiv.
Detinerea a cel putin u nei actiuni, implica adeziunea de drept la prezentul Act Constitutiv
Drepturile şi obligatiile legate de proprietatea actiunilor societatii, u rmeaza de drept, actiunile atunci
cand acestea se transfera in proprietatea altor persoane.
Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societate, care nu recunoaste decat un singur titular pentru fiecare
actiune. Dreptul de proprietate asu pra actiunilor emise in form� dematerializata si tranzactionate pe o
piata reglementata sau in cadru l unui sistem alternati\J/ de tranzactionare se transmite potrivit
prevederilor legislatiei pietei de capital.
·

Adunarea Generala a Actionarilor
Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al Societatii , care decide asupra activitati i
generale a acesteia s i coordoneaza politica ei economica s i comerciala.
Adunarile Generale ale Actionarilor sunt: ordinare si extraordinare si se convoaca la sediul social.
Adunarea Generala Ordinara al Actionarilor se i ntruneste cel putin o data pe an, in cel mult cinci luni de
la incheierea exercitiului financiar.
ln afara de dezbaterea unor probleme i nscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara - mai are
u rmatoarele atributiuni principale:
a - sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de
Consiliul de Administratie, de cenzori , de auditorul financiar si sa fixeze dividendu l ;
b - s a aleaga s i s a revoce membrii Consiliului de Administratie s i cenzorii;
c - sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar si sa revoce auditorul
financiar;
d - sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs a membrilor Consiliului de Administratie,
daca nu a fost stabilita prin Actul Constitutiv;
f - sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Ad ministratie
g - sa stabileasca bugetul de ven ituri si cheltuieli si programul de activitate pe exercitiul financiar
urmator;
h - sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia din subunitatile societatii.
Pentru validitatea deliberarilor adunarilor generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa
detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile Adunarilor Generale Ordinare
ale Actionarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
Daca Adunarea Generala Ordinara nu se poate desfasura la prima convocare, se va i ntruni la a doua
convocare si poate sa delibereze asupra punctelor ordinei de zi a celei dintai adunari, indiferent de
cvorumul intrun it, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare, pentru:
a - schimbarea formei juridice a Societatii;
b - m utarea sediului Societatii ;
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c - schimbarea obiectului de activitate a l Societatii;
d - i nfiintarea sau desfiinta rea u nor sedii secundare, sucu rsale, reprezentante sau alte unitati fara
personalitate juridica , daca prin Actul Constitutiv n u se prevede altfel:
e - prelungirea duratei Societatii;
f - majorarea capitalului social ;
g - reducerea capitalului social sau reantregirea l u i prin emisiune d e noi actiu n i ;
h - fuziunea c u alte societati s a u d ivizarea societati i ;
i """' dizolvarea anticipata a societatii;
j - conversia actiunilor nominative i n actiuni la purtator sau i nvers;
k - conversia actiunilor dintr-o categorie în alta sau a unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in
actiu n i ;
I - emisiunea de obligatiu n i ;
m - orice alta modificare a Actu l Constitutiv sau oricare hotarare pentru care este ceruta aprobarea
Ad unarii Generale Extraordinare.
Exercitiul atributiilor î nscrise la l iterele b ; c si d - vor putea ţj _. d�legate si Consilului de Administratie .
conform prezentu l u i Act. l n toate aceste trei situatii sunt aplicabile prevedE;irile art. 1 31 pct 4 si 5 si 1 32
- 1 33 din Legea societatilor comerciale. Delegarea atributiilo.r prevazute la litera c nu poate privi
domeniul si activitatea principala a societatii.
Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare este necesara la prima convocare
prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de d repturi de vot, iar la convocarea
urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot.
Hotararile sunt l uate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati . Decizia de
modificare a . obiectulti i principal de activitate, de reducere sau majorare a capitalului social, de
schimbare a formei juridice, de fuziune divizare sau dizolvare, se ia cu o majoritate de cel putin doua
treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Administrarea si reprezentarea Societatii
Societatea SI NATEX S .A. este administrata de trei administratori care constituie Consiliul de
Administratie al Societatii.
Consiliul de Administratie are obligatia de a îndeplini toate actele necesare si util e pentru realizarea
obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege Adunarilor generale ale
actionarilor.
Consiliul de Administratie are urmatoarele atri butiuni de baza, care nu pot fi delegate directorilor:
a - stabilirea politicii principale de activitate si dezvoltare a Societatii;
b - stabilirea sistemului contabil, si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
c - n umirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
d - supravegherea activitatii directorilor;
e -pregatirea raportului anual, organizarea Ad unarilor Generale ale Actionarilor si respectarea
hotararilor acestora;
f - introducerea cererii pentru deschiderea proceduri i insolventei societatii.

Membrii Consiliului de Administratie isi exercita mandatul cu loialitate, î n interesul societatii - fara sa
divulge informatii confidentiale, la care au acces ca administrator, fiind raspunzatori de îndeplinirea
obligatiilor si evitarea prejudiciilor Societatii.
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Consiliul de Administratie se intruneste cel putin odata la trei luni si ori de cate ori este necesar, la
sediul societatii - convocarea executata conform prevederilor legale, fiind consecinta a cererii motivate
a doi membrii ai consiliului. ln sedintele Consiliului de Administratie asupra punctelor ordinei de zi - se
pot lua decizii - numai in cazuri de necesitate . La fiecare sedinta se va i ntocmi un proces verbal al caru i
continut si forma este reglementat de prevederile legale.
Pentru valid itatea deciziilor Consiliului de Administratie este necesara prezenta celor trei administratori ,
n umai in caz de imposibilitate de participare motivata este admisa p rezenta a doi membri, iar deciziile
se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti, un membru prezent putand reprezenta un singur membru
absent.
l nformatii privind majorarea de capital social
Prin Hotararea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, n r. 785/28.02.2020, Adu narea
Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii a hotarat in data de 28.01 . 2020 majorarea capitalului
social cu suma pana la 750. 000 lei, prin emiterea de maxim 39.0.000 actiuni cu valoarea nominala de
/· 2 ,5 lei/actiune la pretul de emisiune de 2,5 lei/actiune.
\
Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti,
proportional cu numarul de actiuni detinute la Depozitarul Central la · data de inregistrare stabilita de
AG EA (25.02 .2020).
Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului· de preferinta este stabilita in
prospectul de oferta, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publ icare a Hotarerii AGEA i n
Monitorul Oficial al Romaniei s i este de 3 1 d e zile calenderistice ince�nd cu ziua l ucratoare i mediat
_
u rmat& re p� blicarii Prospectul u i , respectiv de la data de
pana la data de
(()l.O.r± ..2(0%0, inclusiv:

Q).J„.b.„d.t9J!V

Actionarii indreptatiti pot subscrie 1 actiune noua pentru 0,71 7806666666667 actiuni detinute la d"!_ta de
inregistrare, prin rotunjire la i ntregul inferior. l n cazul in care nu au fost subscrise toate actiu nile noi
oferite spre subscriere actionarilor existenti , in temeiul dreptului de preferinta in limita termenului de
subscriere, actiunile noi nesubscrise vor fi anulate.
Plata actiunilor subscrise se face i ntegral la inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea
actiunilor subscrise trebuie platita in proportie de 1 00%.
l n cazul in care suma trimisa de actionar in contul colector este mai mica decat suma necesara
subscrierii numarului de actiuni specificate i n Formularul de subscriere, acestuia i se va aloca un numar
de actiuni corespunzator sumei platite.
Subscrierile realizate in cadrul acestei majorari de capital sunt irevocabile.
Subscrierile in cadrul ofertei se realizeaza astfe l :
Actionarii care detin actiuni SI NATEX SA in Sectiunea 1 a Depozitarului Central pot subscrie in oferta
numai prin intermediarul SSIF ESTI NVEST SA (la sediul din Str. Republicii nr. 9, Focsani, Vrancea ,
Remania, tel . 0237 238900, fax 0237 237471 , u nde vor completa si semna i n original Formularul de
subscriere sau ii vor transmite prin posta sau curier, cu confirmare de primire, i n interiorul perioadei de
3 1 de zile aferente subscrierii.
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Actionarii care subscriu la sediul ESTINVEST SA, o vor putea face i ntre orele 09 :00 - 16 :00, in fiecare
zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei , care se va inch ide la ora 12 :00. Pentru subscrierile prin
posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care ajung la sediul
Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12 :00, inclusiv (nu se ia in considerare
data postei). La Formular se va atasa dovada platii aferente actiu nilor subscrise, respectiv a sumei
reprezentand produsul dintre numarul de actiu n i subscrise si pretul de subscriere, precum si
documentele prevazute mai jos, in functie de modalitatea de subscriere.
ln contextul m asurilor luate de ESTINVEST din cauza crizei Covid 19, pentru asigu rarea d istantarii
sociale, subscrierea la sediul ESTI NVEST SA se va face astfel : actionarii care se prezinta pentru
subscriere vor completa si semna in original Formu larul de subscriere si ii vor depune i mpreuna cu
documentele aferente la un ghiseu de la i ntrarea in sediu, fara intrare in incinta si fara contact direct cu
personalul Estinvest. Atat actionarul subscriitor cat si persoana din cadru l Estinvest care preia si verifica
subscrierea vor purta echipa ment de protectie: masca si manusi.

Plata acti unilor subscrise se face i n contul Emitentului nr )�OZO RNC B 0087 0081 1 037 0001 ,
deschis la BCR, Sucursala PANTELIMON.

Actionarii care detin actiuni SI NATEX S .A. i n Sectiunea l i (conturi globale) a Depozitarului Central pot
subscrie in oferta , atat prin SSI F ESTI NVEST SA (la sediul din Str. Republicii nr. 9, Focsani, Vrancea,
Remania, tel . 0237 2 38900 , fax 0237237471 ) , cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF ,
daca detin actiunile SI NATEX S A intr-un cont d e investitii deschis la respectivul i ntermediar.
Acest mod de subscriere este prevazut i n reglementarile Depozitarului Centra l .
Actionarii care subscriu prin orice a l t I ntermediar autorizat de catre ASF , o vor putea face i ntre orele
09:00- 16 :00 , in fiecare- zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei , care se va inchide la ora 12 :00.
Plata actiunilor subscrise detinute ln Sectiu nea li se face in conformitate cu reglementarile
Depozitarului Central.
Form1.,1larul de subscriere se regaseste la sediul si pe site-ul I ntermediarului ESTI NVEST SA, la adresa
www. estinvest.ro, precum si pe site-ul BVB la adresa www. bvb . ro.
N u exista alte restrictii i mpuse asupra l iberei transferabilitati a actiunilor. Actiu nile oferite spre subscriere
in aceasta majorare de capital precum si cele deja existente fac parte din aceeasi clasa de actiu ni
ordinare, nominative, denominate in lei, e mise i n forma dematerializata conform legislatiei si ofera
aceleasi drepturi tuturor detinatorilor.
Actionarii SI NATEX SA pot, pe toata durata subscrierii, cere i nformatii si pot verifica la sediul
Emitentului si Intermediarului ESTI NVEST SA numarul de actiuni la care au dreptul de subscriere.
Obligatia calcularii corecte a n u marului maxim de actiu n i ce pot fi subscrise de fiecare actionar cade
exclusiv in sarcina si responsabilitatea Emitentului si Depozitarului Central.
Prezenta oferta publica de majorare a capitalului social se considera închisa la data expirare a perioadei
de subscriere prevazuta in prospect.
Em itentul/Depozitarul Central vor transmite I ntermediarului o lista cu n um arul de actiuni ce pot fi
subscrise de catre actionari .
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Emitentul avertizeaza investitorul ca legislatia fiscala a statului membru al investitorului si cea a tarii de
inregistrare a emitentului (Roman ia) ar putea avea un impact · asupra venitului obtin ut din valorile
mobiliare. De asemenea, emitentul informeaza investitorul ca tratamentul fiscal al valorilor mobiliare
oferite in majorarea de capital social este prevazut i n Legea nr. 227/20 1 5 - Codul Fiscal.
O sc:u rta descriere a drepturilor si obligatiilor actionarilor i n cazul u nei oferte publ ice de
cumparare obligatorii si/sau a reglementarilor privind retragerea obligatorie sau rascumpararea
obligatorie:
Dispozitiile privind oferta publica de preluare obligatorie prevazute de Legea nr.24/20 1 7 n u sunt
aplicabile Emitentului, acesta fiind admis la tranzactionare pe piata SMT-AeRO a BVB.
Indicarea ofertelor publice de cumpărare făcute de terţi asupra capitalului emitentului în cursul
exerciţiului financiar precedent sau al exerciţi ului fi nanciar în curs. Trebuie i ndicate, de
asemenea, preţul sau condiţiile de schimb şi rezultatul acestor oferte.
Nu au existat oferte publice de cumpărare făcute de terţi asupra capitalului emitentului în cursul
exercitiului financiar precedent sau al exercitiului financiar în curs .„
I
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5. DETALII PRIVIND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACTIONARE (Sectiunea
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· Anexa

5.1. T;ermenii si conditiile ofertei publice de valori mobiliare
Major� rea de capital se face in baza Hotararii AGEA nr. 63 a SI NATEX S.A. din data de 28.0 1 .2020,
publicata i n Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, nr. 785/28.02.2020.
Actiu ile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti la
data 9 e înregistrare 25.02.2020, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.
Valoarea totala a majorarii este de 750. 000 lei, prin emiterea a maxim 300.000 actiuni cu valoarea
nominala de 2,5 lei/actiune la pretul de emisiune de 2 , 5 lei/actiune.
Durata de valabilitate a emisiunii de noi actiuni este de 3 1 de zile calendaristice incepand cu ziua
lucratoare imediat urmatoare publicarii Prospectului, respectiv de la data de 0.l,.�.G..� .?:.:�.'?P.„ „ pana la
data de „O.�. ! q;f„ :?J?.� i nclusiv.

�

Depozitarul Central S.A. a emis drepturi de preferinta la data de 26.02.2020 pentru toti actionarii
emitentului care figureaza la data de înregistrare 25.02.2020.
O subscriere facuta in cadrul prezentei Oferte este irevocabila. S ubscrierea poate fi retrasa numai in
cazul unui amendament la prospectul de oferta i n conformitate cu art. 22 alin. (2) din Legea nr. 24/20 1 7,
in termen de doua zile lucratoare dupa publicarea respectivului amendament.
Retragerea subscrierii de catre actionari se face prin completarea, semnarea si transmiterea catre
I ntermediarul prin care s-a subscris in oferta a Formularului de Revocare a subscrierii .
Sumele vor fi restituite d e catre Depozitarul Central sau Emitent, dupa caz, persoanelor care isi revoca
subscrierea, in termen de maxim 5 zile l ucratoare de la data retragerii subscrierii, prin transfer in acelasi
cont bancar din care s-a facut subscrierea.
Evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin atat Emtentului, cat si Depozitarului
Centra l , in cazu l aparitiei unui amendament la prospect.
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ASF poate sa interzica o oferta publica pri n :
(i) revocarea aprobarii prospectului daca constata ca derularea ofertei publice s e face c u i ncalcarea
prevederilor Legii n r. 24/201 7, ale reglementarilor emise de A.S.F. in aplica rea acesteia, precum si in
urmatoarele situatii
1 . daca apreciaza ca circumstante ulterioare deciziei de aprobare determina modificari fundamentale
ale elementelor si datelor care au motivat-o;
2. cand ofertantul i nformeaza A.S. F . ca retracteaza oferta.
(ii) anularea a probarii prospectului, daca aceasta a fost obtin uta pe baza unor informatii false ori care a u
indus i n eroare.

5.2. Planul de distribuire si de alocare a valorilor mobiliare
Procedura de subscriere
Subscrierile se pot face atat direct la sediul ESTI NVEST S.A. sau prin posta/cu rier, cat si la sediul
oricarui Intermediar autorizat conform procedurii de mai jos:
P enoa d a d e 31 d e z1 1 e ca Ien d anst·1ce a su b scnern es te 0 2. of;: 2�o 2-.0
·

·

·

·

„

„ „ „ „ . „ .

. „

. „ „ „ „ „

pana 1 a

02...: of ' 'lD vo

„ „ „ „

„ „ „ „ „ „ „ „ „

Actionarii SI NATEX S.A. vor subscrie astfel :
Actionarii care deti n actiuni SI NATEX S.A. in Sectiunea 1 a Depozitarului Central pot subscrie i n oferta
numai prin i ntermediarul SSIF ESTI NVEST SA (la sediul din Str. Republicii nr. 9, Focsani, Vrancea,
Remania, tel . 0237 238900, fax 0237237471 , unde vor completa si semna in original Form ularul de
subscriere sau ii vor tran.smite prin posta sau curier, cu confirmare de primire , i n interiorul perioadei de
3 1 de zile aferente subscrierii.
Actionarii care subscriu la sediul ESTI NVEST SA, o vor putea face intre orele 09:00 - 1 6:00, i n fi�care
zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei , care se va închide la ora 1 2:00. Pentru subscrierile prin
posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care ajung la sediul
I ntermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 1 2: 00, inclusiv (nu se ia in considerare
data postei) . La Formular se va atasa dovada platii aferente actiunilor su bscrise, respectiv a su mei
reprezentand produsul d intre numarul de actiuni subscrise si pretul de subscriere, precum si
documentele prevazute mai jos, in functie de modalitatea de subscriere.
Plata actiunilor subscrise se face in contul Emitentului nr R020 RNCB 0087 0081 1 037 0001 ,
deschis la BCR, Sucursala PANTELIMON.
Actionarii care detin actiu n i SI NATEX S .A. i n Sectiunea li (conturi globale) a Depozitarului Central pot
subscrie in oferta :
prin 'intermediul SSIF ESTI NVEST SA (la sediul din Str. Republicii n r. 9 , Focsani, Vrancea ,
Remania, tel . 0237 238900, fax 0237237471 ),
prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF, daca detin actiun i le SI NATEX SA intr-un cont
de investitii deschis la respectivul intermediar. l ntermedierul prin care se subscrie in oferta de
majorare SI NATEX S.A. , dupa preluarea ordinului de subscriere de la client, va i ntroduce i n
platforma Arena a Depozitarului Central respectiva subscriere.
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Plata actiunilor subscrise detinute i n Sectiu nea l i se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului
Central. Decontarea sumelor platite se realizeaza direct intre intermediaru l prin care se subscrie si
Depozitarul Central.
Actionarii care subscriu prin orice alt I ntermediar autorizat de catre AS F, o vor putea face i ntre orele
09:00- 1 6:00, i n fiecare zi l ucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei , care se va inch ide la ora 1 2:00.
Pentru actionarii care detin actiu n i in Sectiunea I a Depozitarului Centra l , validarea subscrierilor de catre
SSI F ESTI NVEST SA se ve face dupa verificarea documentelor prezentate de actionar, dupa
verificarea ca figureaza i n l ista detinatoritor de drepturi de preferinta , precum si a confirmarii incasarii
contravolorii actiunilor subscrise in contul Emitentului. Evidenta, confirmarea si gestionarea sumelor
incasate de catre Em itent in contul actiunilor subscrise , revine acestuia. De asemenea, evidenta si plata
sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revi n tot Em itentului.
Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea li (conturi globale) a Depozitarului Centra l , validarea
subscrierilor de catre ceilalti I ntermediari se va face dupa verificarea fiecarui actionar ca detine drepturi
de preferinta, precum si a asigu rarii ca detine contravaloarea .actiunilor subscrise in contul de investitii
deschis la respectivul Intermediar, la data su bscrierii in oferta.
La inregistrarea cererilor de e subscriere, contravaloarea actiunilor subscrise trebuie platita in proportie
de 1 00%. ln cazul in care suma trimisa de actionar in contul colector al Emitentului este n:iai mica decat
suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in Formularu l de subscriere, acestuia i se va
aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite . De asemenea , in situatia in care suma achitata
de catre actionar in contul colector al Emitentulu i este mai mare decat contravaloarea actiunilor la care
are dreptu l de subscriere, Emitentul va returna actionarului suma achitata in plus, dupa finalizarea
perioadei de subscriere, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii ofertei , prin virament
bancar in contul personal comunicat de actionar.
Actionarii SI NATEX S.A . . pot subscrie actiu nile emise pentru majorarea capitalului social proportional cu
drepturile de preferinta alocate, i n conformitate cu cotele detinute la Depozitarul Central la data de
înregistrare 25.02.2020.
Evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin atat Emitentului, cat si
Depozitarului Central, i n cazul aparitiei unui amendament la prospect.
Val idarea subscrierilor de catre intermediar se va face dupa verificarea documentelor prezentate de
actionar, dupa verificarea ca figu reaza in lista actionarilor ce detin drepruri de preferinta, precum si a
confirmarii incasarii contravalorii actiunilor subscrise in contul Emitentului. Evidenta, confirmarea si
gestionarea sumelor î ncasate de catre Emitent i n contul actiu nilor subscrise, revine acestuia. De
asemenea,
evidenta
si
plata
sumelor
rezultate
din
revocarea
subscrierilor,
revin
Emitentului/Depozitarului Central.
Form ularul de subscriere si Formularul de revocare a subscrierilor vor fi d isponibile la sed i u l
Intermediarului ESTINVEST S A la adresa www . estinvest.ro si p e site-ul BVB, la adresa www . bvb . ro , pe
toata durata subscrierii.
Investitorii trebuie sa ia in considerare comisioanele de transfer bancar aplicabile si durata transferului
bancar.
O subscriere facuta in cadrul prezentei Oferte este irevocabila. Subscrierea poate fi retrasa numai i n
cazul u n u i amendament l a prospectul de oferta in conformitate c u a rt. 22 alin. ( 2 ) din Legea n r. 24/20 1 7,
in termen de doua zile l ucratoare dupa publicarea respectivul u i amendament.
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Retragerea subscrierii de catre actionari se face prin completarea, semnarea si transmiterea catre
I ntermediarul prin care s-a subscris in oferta a Formularu l u i de Revocare a subscrierii. Sumele vor fi
restituite de catre Depozitarul Central sau Emitent, dupa caz, persoanelor care isi revoca subscrierea in
termen de maxim 5 zile l ucratoare de la data retragerii subscrierii , prin transfer in acelasi cont bancar
din care s-a facut subscrierea.
Actionarii S I NATEX S.A„ pe toata durata subscrierii , se pot i nforma la sediul Emitentului si
I ntermediarului cu privire la numarul de actiuni pe care le pot subscrie. Obligatia calcularii corecte a
numarului maxim de actiuni ce pot fi subscrise de fiecare actionar, cade exclusiv în sarcina si
responsabilitatea Emitentului/Depozitarului Central.
La cerere, actionarului i se elibereaza o copie dupa formularul de subscriere si dupa formularul de
revocare.
Formularul de subscriere depus la ESTI NVEST S.A. va fi insotit de urmatoarele documente:
Pentru persoanele fizice rezidente sau nerezidente care subscriu in nume propriu:
buletinul sau Cartea de identitate (copie);
./
pasaport (copie) - pentru actionarii cetaten i straini;
dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau
confirmarea platii electron ice).
Pentru persoanele fizice rezidente sau nerezidente care subscriu în numele altei persoane fizice:
buletinul sau Cartea de identitate (copie) al reprezentantului si buletin sau carte de identitate
(copie) al persoanei reprezentate;
pasaport (copie) al reprezentantului si copie pentru persoana reprezentata pentru actionarii
cetateni straini;
dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau
confirmarea platii electronice);
procura in forma autentica (copie) si traducerea autorizata a acesteia i n cazul in care pr�cura
este intr-o alta limba decat limba romana.
Pentru persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu :
copie dupa Certificatul d e înregistrare d e l a Registrul Comertului;
certiflcarul constatator eliberat de O N RC (original sau copie conform cu originalul, eliberat cu cel
mult 30 zile lucratoare inai nte de data subscrierii);
împuternicire in original pentru persoane care semneaza Form ularul de subscriere (daca acesta
nu este reprezentantul legal al societatii sau actul doveditor al calitatii de imputemicit legal al
societatii:
dovada efectuarii platii prin vira ment bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau
confirmarea platii electronice);
buletin sau carte de identitate sau pasaport - (copie) al persoanei care su bscrie i n n umele
persoanei juridice.
Pentru persoane juridice nerezidente care subscriu in nume propriu :
copii dupa documentele de identificare ale persoanei juridice (statut, act constitutiv sau
document echivalent din tara de origine etc. ), cu nominalizarea reprezentantilor legali ai
persoanei juridice (traducere legalizata);
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copie d upa certificatul fiscal si/sau certificatul ce atesta in matricularea persoanei juridice sau
docu mente echivalente din tara de origine (traducere legalizata);
Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta din statul de
origine, in original sau copie conform cu originalul (cu cel m ult 30 de zile lucratoare anterioare
datei de subscriere);
impurernicire in original pentru persoana care semneaza formularul de subscriere.
l mputernicirea este data de catre reprezentantul legal al actionaru lui, persoana juridica
nerezidenta;
copie a documentelor de identitate a le persoanei fizice care efectueaza subscrierea ca
reprezentant al persoanei juridice nerezidente;
copie dupa dovada efectuarii platii prin vira ment bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta
sau confirmarea platii electronice) .
Pentru persoane juridice nerezidente care subscriu prin i ntermediul unui agent custode local:
copii dupa documentele de identificare ale persoanei j � _i:idice nerezidente (statut, act constitutiv
sau document echivalent din tara de origine etc.), cu· nominalizarea reprezentantilor legali ai
persoanei juridice (trad ucere legalizata);
copie dupe certificatul fiscal si/sau certificatul ce atesta inmatricularea persoanei juridice
nerezidente sau documente echivalente din tara de origine (traducere legalizata) ;
Certificat Constatator al persoanei j u ridice nerezidente eliberat d e Registrul Comertului sau
institutie echvalenta din statul de origine, i n original sau copie conform cu orginalul (cu cel m u lt
30 de zile l ucratoare anterioare datei de subscriere);
copie dupa Contractul incheiat intre persoana juridica nerezidenta si agent custode local, in care
sa fie evidentiat faptul ca agentul custode poate efectua aceasta operatiune in numele persoanei
juridice nerezidente;
imputernicire in original data de catre reprezentantul legal/persoana autorizata al/a agentul u i
custode pentru persoana fizica care semneaza formularul de su bscriere in n umele persoanei
juridice nerezidente;
copie document de identitate a persoanei fizice care semneaza formularul de subscriere i n
numele persoanei juridice nerezidente;
copie dupa dovada efectuarii platii prin vira ment bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta
sau confirmarea platii electronice).
Pentru persoanele fizice si juridice nerezidente, toate documentele solicitate emise i n alta l imba decat
limba romana, trebuie sa fie traduse si legalizate.
Daca actionarul SI NATEX S.A. subscrie in oferta printr-un alt intermediar, altul decat ESTI NVEST S.A. ,
I ntermediarul respectiv prin care se subscrie este responsabil pentru subscriere. Subscrierea i n oferta printr-un alt intermediar se va face atat dupa precedurile interne ale respectivului I ntermediar cat si in
conformitate cu reglementarile legislative aplicabile pietei de capital pentru aceste operatiuni. De regula,
intermediarul va prelua un ordin de subscriere in oferta SI NATEX S.A. de la client, completand si un
Formular de Subscriere in acest sens, urmand ca apoi intermediarul in cauza, sa introduca i n Platforma
Arena a Depozitarul u i Central subscrierea clientului.

Modificarea termenilor ofertei
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Emitentul poare modifica ulterior termenii ofertei cu respectarea conditiilor prevazute in Regulamentul
ASF n r. 5/20 1 8.
Orice cerere de modificare a prospectului aprobat este depusa la ASF cu cel putin 3 zile l ucratoare
anterioare ultimei zile de derulare a ofertei . ln cazul aprobarii amendamentelor referitoare la pret sau la
alte elemente ale prospectului, cu exceptia termenului de închidere a ofertei, ASF este in d rept sa
prelungeasca perioada de derulare a ofertei, astfel incat sa existe cel putin doua zile l ucratoare de la
publicarea amendamentului pana la închiderea ofertei.
Prin semnarea Formularului de subscriere, actionarii SI NATEX SA confirma citirea prezentului Prospect
si efectuarea su bscrierii in conditiile prevazute in prezentul Prospect.
Metoda de intermediere este metoda celei mai bune executii. I ntermediarul va depune toate eforturile
pentru o cat mai buna promovare a intereselor Emitentului dar n u garanteaza su bscrierea î ntregului
volum de actiuni oferite in cadrul majorarii de capital .
Emitentul/Depozitarul Central s e obl iga s a transmita Intermediarului, la sfarsitul ofertei , o l ista completa
cu n u mele si sumele virate de fiecare actionar.
ln termen de 5 zile lucratoare de la data încheierii Perioadei de Subscriere, I ntermediaru l va întocmi si
transmite o notificare cu privire la rezultatele ofertei catre ASF si BVB . Aceasta notificare va fi publicata
pe website-ul BVB, la adresa www . bvb.ro.
Drepturile de preferinta aferente majorarii de capital nu vor fi tranzactionate .
Actiunile ramase nesubscrise dupa încheierea subscrierilor vor fi anulate.
Emitentul nu are informatii referitoare la faptul ca principalii sai actionari sau membri ai organelor sale
de administrare, conducere si supraveghere intentioneaza sa subscrie la majorarea de capital sau daca
orice persoana intentioneaza sa subscrie la majorarea de capital sau daca orice persoana i ntentioneaza
sa subscrie peste 5%, in afara de actionarul majoritar.
-·

Ulterior derulari i perioadei de subscriere, Consiliul de Administratie se va î ntru n i pentru a analiza
subscrierile înregistrate si a decide in baza competentelor acordate prin Hotararea AGEA din data de
28.0 1 . 2020 cu privire la la majorarea capitalului social.
Emitentul va demara toate demersurile necesare i n vedetea inregistrarii majorari i capitalului social la
Oficiu l Registrul u i Comertului si eliberarea Certificatului de l nscriere de Mentiuni, cu noul capital social .
l n baza Certificatului d e lnscriere d e Mentiuni de la ORC precum si al Certificatului Constatator de la
ORC in care este evidentiat noul capital social, ASF va elibera Certificatul de lnregistrare a Valorilor
Mobiliare.
Dupa obtinerea de la ASF a Certificatului de lnregistrare a Valorilor Mobilare, Emitentul va înregistra
noile valori la Depozitarul Central S.A. si BVB.
Dupa înregistrarea noului capital social la institutiile mentionate anterior, Emitentul va i nforma actionarii
cu privire la numarul de actiuni ce le-au fost alocate in urma încheierii majorarii capitalului social .
Conform Hotararii AGEA nr. 63 a Emitentului d i n data d e 28.01 .2020, publicata in Monitorul Oficial a l
Romaniei partea a-IV· a , n r . 785/28.02.2020, valoarea nominala a actiuni lor noi emise este de 2 , 5
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lei/actiune, iar pretul de subscriere este de 2,5 lei/actiune si este precizat i n Decizia A.S.F. de aprobare
si in prezentul Prospect referitor la majorarea de capital .
Prospectul referitor l a majorarea d e capital va f i publicat p e site-ul I ntermediarului la www. estinvest.ro
si pe site-ul BVB , la adresa www. bvb . ro.
Prospectul impreuna cu Formularul de subscriere si Formularu l de revocare vor fi puse la dispozitie in
format fizic la sediul la sediul central al Intermediaru lui ESTI NVEST SA (Focsani, Str. Republicii n r. 9,
.
jud. Vrancea) .
Emitentul nu solicita niciun fel de taxe suplimentare subscriitorilor.
Nu exista n icio restrangere sau anulare a dreptului de preferinta la subscrierea in cadrul majorarii de
capital pentru actionarii Emitenuului. Plata actiunilor subscrise trebuie facuta la momentul subscrierii .
Majorarea d e capital s e deruleaza atat prin S S I F ESTI NVEST S .A. , cat si prin orice alt i ntermediar
autorizat de ASF.
Evidenta actiunilor Emitentului se tine de catre DEPOZITARUl,.., C ENTRAL SA - Bucuresti, Bulevardu l
/
Carol I n r, 34-36, etajele 3, 8 s i 9, sector 2 , Bucuresti.
,'

.

N u exista entitati care s-au angajat sa subscrie emisiunea sau sa plaseze valorile mobilia re fara o
subscriere ferma sau in temeiul unui acord de investitie la cel mai bun pret. .

5.3. Procedura de notificare a subscriitorilor cu privire la cuantumul care le -a fost alocat si
i nformatii din care sa reiasa daca tranzactionarea poate sa inceapa inainte de aceasta notificare.
Actionarii SI NATEX S.A. , pe toata durata subscrieri i , se pot informa la sediul Emitentului si
I ntermediarului cu privire la numarul de actiuni pe care le pot subscrie.
.
Obligatia calcularii corecte a numarului maxim de actiuni ce pot fi subscrise de fiecare actionar cade
exclusiv in sarcina si responsabilitatea Emitentului/Depozitarului Central.
Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti ,
proportional cu numarul de actiu n i detinute la Depozitarul Central la data de i nregistrare stabilita de
AG EA (25.02.2020) .
Perioada in care se pot subscrie actiuni i n cadrul exercitarii dreptului de preferinta este stabilita i n
prospectul d e oferta, data ulterioara datei de inregistrare s i datei d e publica re a Hotararii AGEA i n
Monitorul Oficial al Romaniei si este de 3 1 d e zile calendaristice incepand c u ziua l ucratoare imediat
u rmatoare publicarii prospectului, respectiv de la data de 02..• .��i.� ��. pana la data de
o.i . � „.?.A�� . incl usiv.
..

5.4. Stabilirea preturilor
Actionarii indreptatiti pot subscrie 1 actiune noua pentru 0 , 7 1 7806666666667 actiuni detinute. Pretul de
subscriere este de 2,5 lei/actiune, reprezentand valoarea nominala a unei actiu n i .
Plata actiunilor subscrise s e face i n n u merar la inregistrarea cererilor d e subscriere. Contravaloarea
actiunilor subscrise trebuie platita in proportie de 1 00%.
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Emitentul si Ofertantul ofertei n u percep taxe sau comisioane i nvestitorilor ce vor subscrie in oferta.

5.5. Plasarea si subscrierea
Subscrierile se pot face atat d i rect la sediul ESTI NVEST SA sau prin posta/curier, cat sl la sediul
.
.
.
.
.
OL.. , o 'f-_ l.JD Z.C,
oncaru1 I n termed'iar a utonzat in penoad a 02, () ţ". 'l..o 2A
con form proce d u ru d e mai
jos:
Actionarii care detin actiuni SI NATEX SA in Sectiunea 1 a Depozitarului Central pot subscrie in oferta
numai prin i ntermediarul SSIF ESTI NVEST SA (la sediul din Str. Republicii nr. 9, Focsani, Vrancea,
Remania, tel . 0237 238900 , fax 023723747 1 , unde vor completa si sem na in original Formularul de
subscriere sau ii vor transmite prin posta sau curier, cu confirmare de primire , in interiorul perioadei de
3 1 de zile aferente subscrierii.
Actionarii care subscriu la sediul ESTI NVEST SA, o vor putea face intre orele 09:00 - 1 6:00, i n fiecare
zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei , care se va inchide la ora 1 2: 00. Pentru subscrierile pri n
posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele d e subscriere care ajung la sediul
I ntermediarului pana in u ltima zi a perioadei de su bscriere, ora 1 2:00, inclusiv (nu se ia in considera re
data postei). La Formular se va atasa dovada platii aferente actiunilor subscrise, respectiv a sumei
reprezentand produsul dintre numarul de actiuni subscri§.e si pretul de subscriere, precum si
documentele prevazute mai jos, in functie de modalitatea de s u bscriere.
. „ „ „ „ „ „ „ . . . „ .

-

·

. . „ . . „ „ „ . „ „ „ „ „ „ „ „ „ ,

„

Plata acti unilor subscrise se face in contul Emitentului nr R020 RNCB 0087 0081 1 037 000 1 ,
deschis l a BCR, sucursala PANTELIMON.
Actionarii care detin actiu ni SI NATEX S .A. in Sectiunea l i (conturi globale) a Depozita rulu i Central pot
subscrie in oferta:
prin intermediul SSI F ESTI NVEST SA (la sediul din Str. Republicii nr. 9 , Focsani, Vrancea,
Romania,. tel . 0237 238900, fax 023723747 1 ),
prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF, daca detin actiunile SI NATEX SA i ntr-un cont
de investitii deschis la respectivul intermediar. l ntermedierul prin care se subscrie in oferta de majorare
SI NATEX S.A„ dupa preluarea ordinului de subscriere de la client, va introduce in platforma Arena a
Depozitarului Central respectiva subscriere dorita de client.
Plata actiunilor subscrise detinute in Sectiunea li se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului
Central. Decontarea sumelor platite se realizeaza direct i ntre intermed iarul prin care se su bscrie si
Depozitarul Central.
Actionarii care subscriu prin orice alt I ntermediar autorizat de catre ASF, o vor putea face i ntre orele
09:00- 1 6:00, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 1 2 :00.
Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea 1 a Depozitarului Central, validarea subscrierilor de
catre SS I F ESTI NVEST S.A. se va face dupa verificarea documentelor prezentate de actionar, dupa
verificarea ca figureaza in l ista detinatorilor de drepturi de preferinta, precum si a confi rmarii incasarii
contravalorii actiunilor subscrise in contul Emtentul u i . Evidenta, confirmarea si gestionarea sumelor
incasate de catre Emitent i n contul actiunilor subscrise, revine acestuia. De asemenea, evidenta si plata
sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin tot Emitentului.
Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea l i (conturi globale) a Depozitarul u i Central, validarea
subscrierilor de catre ceilalti I ntermediari se va face dupa verificarea fiecarui actionar ca detine drepturi
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de preferinta, precum si a asigu rarii ca detine contravaloarea actiu nilor subscrise i n contul de i nvestitii
deschis la respectivul intermediar, la data subscrierii in oferta.

5.6. Admiterea la tranzactionare si modalitatile de tranzactionare
l n prezent, actiu nile S INATEX S.A se tranzactioneaza pe SMT - AeRO, piata XRS 1 , pe sistemul
electronic de tranzactionare administrat de BVB sub simbolul "SI NA".
Actiunile S I NATEX S.A au fost tranzactionate înainte pe Piata RASDAQ - la Bursa de Valori Bucuresti,
piata XMBS, la categoria 1 1 1-R, i ncepand cu 03.03 . 1 997, sub simbolul "SI NA".
Actunile subscrise in cadrul majorarii de capital prezentate in acest P rospect, dupa plata lor integrala si
înregistrarea majorarii' de capital la institutiile pietei de capita l , vor avea acelasi regim ca si cele
existente, dand detinatorilor lor aceleasi drepturi si obl igatii.
N u exista entitati care sa-si fi asumat un angajament ferm de a actiona ca intermediari pe pietele
secundare si de a garanta l ichiditatea acestora prin cotatii de vanzare si cumparare, pentru actiunile
S I NATEX S.A.

5.7. Detinatori de val o ri mobiliare care doresc sa le vanda
Nu exista informatii .

5.8. Diluarea
La data de 1 0. 0 1 .202� structura actionariatului S I NATEX S .A. era u rmatoarea:
Actionar
N umar actiuni
206.2 1 8
POPA NAN P ROJ ECT S.R.L. loc. Bucuresti Sector 5
9 . 1 24
Persoane fizice
;
Total
2 1 5.342
'

-

P rocent (%)
95,7630
4,2370
1 00%

Nu exista contracte de restrictionare a subscrierii la majorarea de capital social , astfel ca, daca toti
actionarii isi vor exercita dreptul de preemtiune, structura actionariatului si procentele de detinere i n
capitalul social vor \amane neschimbate, modificandu-se numaru l d e actiuni detinut de fiecare
corespunzator raportul:u i dintre actiunile existente si cele oferite (O, 7 1 7806666666667 + 1 ):
Actionar
POPA NAN PROJECT S.R.L. loc. Bucuresti Sector 5
Persoane fizice
:
Total

N umar actiuni
493.507
2 1 .835
5 1 5.342

P rocent (%)
95,7630
4,2370
1 00%

Totusi, este putin probabil ca toti actionarii sa subscrie la majorarea de capital social , astfel ca celor
care nu vor subscrie $au nu vor subscrie toate actiunile la care au dreptul , le vor fi diluate detinerile
corespunzator g radulu:i final de subscriere .
Cuantumul si procentcijul diluarii imediate care ar avea loc i n cazul nesubscrierii la noua oferta n u pot fi
determinate, depinzan de cantitatea totala care va fi subscrisa.

�
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6. GUVERNANTA CORPORATIVA (Sectiunea 4 - Anexa 24)
6. 1 . Organele de administrare, conducere si supraveghere si conducerea superioara
Societatea este administrata in sistem unitar si este condusa de u n Consiliu de administratie compus
din 3 (trei) membri cu un mandat pe patru ani.
La data intocmiriii prezentului document, Consiliul de administratie este format din:
1 . Bies Johan David - indeplineste functia de Presedinte CA. Data numirii 26.03.20 1 9, data expirarii
mandatului 26.03.2023;
2 . Kuipers Dirk-Jente Lyckle - indeplineste functia de membru CA. Data numirii 26.03.2 0 1 9, data
expirarii mandatului 26.03 .2023;
3. Radu Gheorghe, cetatean roman - indeplineste functia de membru CA. Data numirii 26.03.20 1 9, data
expirarii mandatului 26.03.2023.
Dl. Johan David Bies detine de circa 7 ani afaceri i n domeniul agriculturii i n Remania - cresterea
suinelor. Companiile din acest domeniu detinute sunt clasificate ca, si contribuabili mari si au cateva
sute de angajati . Anterior, Dl. Bies a coordonat atat in Olanda cat si in Remania o serie de proiecte de
investitii in domeniul constructiilor si in domeniul agricol.
Dl. Kuipers Dirk-Jente Lyckle a contribuit la edificarea si administreaza un portofoliu de spatii de
depozitare, spatii destinate industriei alimentare si comertului cu ridicata de produse alimentare. Este
implicat de circa 1 2 ani in companii care isi desfasoara activitatea in domeniul agriculturii si viticulturii.
Dl. Radu Gheorghe detine de peste 1 5 ani o serie de companii i n domeiul comertului cu produse
petroliere precum si in domeniul industriei alimentare si de alimentatie publica.
I ntre cei trei membri ai Consiliului de Administratie SI NATEX S.A. nu exista relatii de rudenie. Activitatile
desfasurate de cei trei sunt independente, singura afacere comuna fiind SI NATEX S.A.
Membrii Consiliului de Administratie au fost desemnati de Adunarea Generala Ordinara a Actionari lor.
Pe durata exercitarii mandatu l u i , administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca.
Activitatea acestora se desfasoara in baza contractului de mandat.
Conducerea societatii este asigurata in prezent de catre JOHAN DAVID BIES - Presed inte C .A. .
Adresa de la locul de munca pentru persoanele mentionate anterior este i n Bucuresti, Str. Popa Nan nr.
82, sector 2.
Mandatele membrilor Consiliului de Administratie ai Societatii expira in 26 martie 2023.
Contractele i ncheiate intre membrii organelor de administrare, conducere si supraveghere si Emitent nu
prevad acordarea de beneficii la expi rarea mandatelor.
Emitentul declara ca respecta regimul de administrare a societatilor comerciale in vigoare in Remania,
prevazut de Legea nr, 3 1 / 1 990 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 297/2004 privind piata
de capital, cu completarile si modificarile ulterioare, Legea n r. 24/201 7 privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata, precum si reglementarila ASF .
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Potrivit informatiilor furnizate de E mitent:
a) nici un membru al organelor de administrare, conducere nu a fost condamnat in relatie cu eventuale
fraude comise in ultimii cinci ani;
b) nici un membru al organelor de administrare, conducere n u a actionat in calitati similare in cadrul
vreunei societati care sa fi i ntrat i n procedura de faliment sau lichidare i n ultimii cinci ani;
c) i n ultimii cinci ani n ici u n membru al o rganelor de administrare, conducere n u a fost condamnat de
vreo instanta cu interdictia de a mai actiona ca membru al organelor de administrate, conducere ale
vreunui emitent sau de a actiona i n conducerea afacerilor oricarui emitent;
d) i ntre interesele private si alte obligatii ale membrilor organelor de administrare, conducere si
obligatiile acestora fata de Emitent nu exista niciun potential conflict de interese;
e) i ntre membrii organelor de admi nistrare, conducere ale Emitentul u i si actionarii, clientii sau furnizorii
Emitentului sau orice alte persoane, nu exista niciu n acord i n baza caruia au fost alesi ca membrii al
organelor de administrare sau conducere;
f) nici unul dintre membrii organelor de adminstrare, conducere ai Emitentul u i nu a acceptat niciun fel de
restrictii, pentru o anumita perioada de timp, cu privire la o eventuala in_strainare a participartlor lor la
-capitalul social al Emitentului pe care le deti n .

6.2. Remuneratii si beneficii
Membri i Consiliului de Administratie nu primesc indemn izatie pentru activitatea desfasurata i n cadrul
Consiliului de Administratie.
Pe parcursul perioadei analizate in prezentul Prospect, Emitentul nu a detinut obligatii contractuale
catre fosti directori sau administratori si n u a acordat avansuri sau credite actualilor directori sau
administratori . La momentul întocmirii prezentutui Prospect, nu exista n icio restrictie acceptata de
membrii organelor de administrare sau conducere ai societatii privind cesionarea, într-o an.l1 mita
perioada de timp, a participarilor lor la capitalul social al Emitentului.
Emitentul nu desfasoara un program de pensii pentru membrii organelor de administrare si conducere
al societatii, însa contribuie la sistemul national de pensii conform legislatiei in vigoare.

6.3. Participatiile si optiu ni le pe actiuni
Membri i Consiliului de Administratie nu detin personal actiuni la SINATEX S.A.
Nu exista acorduri cu privire la participarea salariatilor la capitalul Emitentu lui.

7. I NFORMATU FINANCIARE 51 INDICATORII CHEIE DE PERFORMANTA (KPI) (Sectiunea 5
Anexa 24)

7 1 lnformatii financiare istorice
.

.

Situati ile financiare ale Emitentului
Situatiile financiare ale Emitentului pentru 20 1 7, 20 1 8 si semestrul 1 /20 1 8 sunt aud itate.
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Elemente bilantiere

31. 12.2017

31.12.2018

30.06.2018

RON
30.06.2019
-

IMOBI LIZARI N ECORPORALE
IMOBI LIZARI CORPORALE
IMOBILIZARI F I NANCIARE

-

-

-

33.81 4.565

33.769.624

33.791 .769

-

-

-

ACTIVE IMOBILIZA TE - TOTAL
STOCURI
C REANTE

33.81 4.565
522 . 1 92
1 57. 1 09

33.769.624
4 1 2.890
1 55 . 54 1

33.79 1 .769
475.604
256 . 1 4 1

34.065.851
385.660
356.839

-

-

-

-

CASA SI CONTURI LA BANCI

2.241 . 1 1 3

1 . 1 7 1 . 588

1 .034. 1 1 9

1 .757.682

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
CHELTU IELI IN AVANS

2.920.414

2.287.634

1.765.864

2.500.181

-

-

-

-

719.592

581.658

754.196

1.690.481

I NVESTITl l PE TERM E N SCURT

DATORII MAI M ICI DE U N AN
ACTIVE CIRCULANTE N ETE/DATORII
CURENTE N ETE
TOTAL ACTIVE
MINUS
DATORII
CURENTE
DATORII MAI MARI DE UN AN
PROVIZIOAN E
VEN ITURI I N AVANS
CAPITAL SOCIAL
PRI M E DE CAPITAL
REZERVE DIN REEVALUARE
REZERVE
PROFITUL SAU PIERDEREA
REPORTATA
SOLD D
PROFITUL I PIERDEREA
EXERCITIULUI FINANC IAR (SOLD C)
SOLD D
Repartizarea profitului
CAPITALURI P ROPRII - TOTAL

·'

34.065.851

/

2.200.822

1.705.976

1.011.668

809.700

36.015.387

35.475.600

34.803.437

34.875.551

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

538.355
-

538 .355
-

538.355
-

538.355

33.435.826
1 19.024

33.435.826
119.024

33.435.826
1 19.024

33.435.826
119.024

1.483.499

162.551

162.551

-

438.683

1.219.844

547.681

782.346

-

-

36.015.387

35.475.600

-

'
-

-

34.803.437

34.875.551

Sursa: situatiile financiare $/NA TEX S.A.

l nformatii privind performantele fi nanciare ale Emitentului
Principalele elemente ale contului de profit si pierdere anuale pentru 20 1 7 si 201 8, precum si pentru
semestrul 1/20 1 8 si 1/20 1 9:
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Cifra de afaceri neta

2017
1.986.809

2018
2.620.923

30.06.2018
1 .292.832

RON
30.06.2019
1 .440.055

VENITURI D I N EXPLOATARE - TOTAL

3.029.620

2 . 556.9 1 4

1 . 250 . 1 49

1 .4 1 6 .0 1 7

2.347.460

1 .326.548

702.208

528.591

23.046
7 . 684

1 4. 599
6.0 1 3

8.872
1 .961

32.879
3.281

Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)
Cheltuieli privind marfurile

2 1 3.883

375.606

232.759

208.095

-

-

-

-

Cheltuieli cu personalul

623.49 1

657.006

326. 1 98

271 .885

52.263

.
„ 44.940

22.797

22. 1 43

1 .427.093

228.384

1 09.62 1

90.308

1 77.085

1 02.806

63.4 1 6

39. 1 43

58.278
1 . 1 9 1 .730

9 1 .659
33.91 9

46.205
o

47.868
3.297

682. 160

1.230.366

547.941

787.426

1 0.2 1 7

1 6.042

1 2 .836

9 .4 1 5

DE
CHELTU I ELI
TOTAL, din care:

EXPLOATARE

-

Cheltuieli cu materiile prime si materialele
consumabile
Alte cheltuieli materiale

Ajustarl de valoare privind imobilizarile
corporale si necorporale
Alte cheltuieli de exploatare, din care
Cheltuieli privind prestatiile externe
Cheltuieli cu alte impozite,
varsaminte asimilate
Alte cheltuieli

taxe

si

Rezultat din exploatare
VEN ITURI FI NANCIARE - TOTAL

.

o

52

o

o

10.217

15.990

1 2 .836

9 .4 1 5

VENITURI TOTALE

3.039.837

2 . 572.956

1 .262.985

1 .425.432

CHELTU I ELI TOTALE
Rezultatul brut
Rezultatul net

2.347.460
692.377
438.683

1 .326.600
1 .246.356
1 .219.844

702.208
560.777
547.681

628.591
796.841
782.346

CHELTU I ELI FI NANCIARE - TOTAL
Rezultatul financiar

Sursa: s1tuat11/e financiare S/NA TEX S.A.

Metodele contabile şi notele explicative:
Activele imobilizate au fost înregistrate initial in bilantul contabil la costul de achizitie .
Costul de achizitie este egal cu pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport
aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de util itate sau intrarea i n
gestiune a bunului respectiv.
Societatea nu inregistreaza împrumuturi pentru finantarea activelor.
Societatea nu inregistreaza investitii in curs.
Pentru calculul amortizarii se foloseste metoda de amortizare liniara, duratele de viata folosite fiind
urmatoarele:
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Cladiri si constructii
2-85 ani
Echipamente
amortizate integral
amortizate integral
M ij loace de transport
Mobilier si echipament de birou amortizate integral
Stocurile sunt înregistrate in contabilitate la o valoare egala cu costul de ach izitie sau costul de
productie.
Creantele sunt prezentate in bilant la valoarea istorica,
Societatea plateste contributii la Bugetul de Stat pentru asigu ra ri sociale,asigu rari sociale de sanatate si
ajutor de somaj conform n ivelelor stabilite prin lege si aflate i n vigoare in cursul anului, calculate pe
baza salariilor brute. Valoarea acestor contributii este înregistrata i n contul de profit si pierdere in
aceeasi perioada cu cheltuielile salariale aferente.
Societatea nu finanteaza pensiile si nu are un plan de beneficii in cazul pensionarii pentru angajatii
sai.Toti angajatii Societatii fac parte dintr-un plan de pensii finantat de catre Guvernul Romaniei. Astfe l ,
Societatea nu are n ici o obligatie c u privire la planul de pensii .
l mobilizari

RON
3 1 . 1 2.20 1 7

3 1 . 1 2.201
8
/

30.06.201 8

30.06.2019

Active imobilizate

33. 8 1 4.565

33.769.624

33.79 1 . 769

34.065.851

I. lmobil izari corporale

33.8 1 4.565

33.769.624

33.791 . 769

34.065.85 1

-

-

-

-

li. lmobi lizari necorporale
III. lmobilizari financiare

-

-

-

Sursa: s1tuat11/e financiare SINA TEX S.A.

Mijloacele fixe sunt exprimate in valori istorice. Ultima reevaluare a fost facuta in decembrie 20 1 6
conform legislatiei in vigoare. Durata de viata a mijloacelor fixe este cuprinsa i ntre 2 si 85 ani. l n anul
20 1 8 amortizarea mijloacelor fixe a fost calculata linear.
Anal iza rezultatului din exploatare:
Cifra de afaceri
neta
Venituri din
exploatare
Cheltuieli din
exploatare
Rezultatul din
exploarare

201 7

201 8

30.06.2018

RON
30.06.20 1 9

1 .986. 809

2.620 . 923

1 .292 . 832

1 .440. 055

3.029 . 620

2 . 556 . 9 1 4

1 .250 . 1 49

1 .4 1 6 . 0 1 7

2.347.460

1 .326.548

702 .208

528.591

682 . 1 60

1 .230.366

547 .941

787.426

Sursa: sduatule financiare SINA TEX S.A.

Repartizarea profitului :
RON
Destinatia profitului
Profit net de repartizat:
-rezerva leqala
-acoperirea pierderii
contabile
-dividende

3 1 . 1 2.201 7

3 1 . 1 2.2018
438.683

o
o

o
o
o

438.683

o
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o
o

Profit nere artizat
Pierdere

1 .2 1 9.844
o

Sursa: situatiile financiare $/NA TEX S.A.

Situatia creantelor si a datoriilor
Creante:
Descriere creante
Sold la sfarsitul exercitiului
financiar 2018

RON
Termen de

Peste 1 an

Sub 1 an
Creante comerciale
Alte creante
Creante
reprezentand
dividend distribuite
in cursul anului
TOTAL

1 55.54 1

1 55.541

o

o
o

547.6 1 5
703.156

547.6 1 5
703 .156

o

o

.
.
c rean te I e comerc1a I e cupnn d :

Descriere creante comerciale
Clienti
Decontari cu asociatii
Alte creante sociale
Avansuri catre furnizorii de servicii
TOTAL
Datorii:
Descriere datorii

o
o

RON
3 1 . 12.2018
1 68.426
(31 .735)
1 8.850

17
157.109

155.541

3 1 . -1 2.2017
1 57 .092

Sold la sfarsitul
exercitiului fi nanciar 2018

Datorii comerciale
Alte datorii, i nclusiv
datoriile fiscale si
datorile privind
asiqurarile sociale
TOTAL

lichiditate

o

RON
Termen de exigibi litate
Sub 1 an

Peste 1 an

40.5 1 7

40.5 1 7

54 1 . 1 4 1

54 1 . 1 4 1

581.658

581.658

-

-

-

Sursa: s1tuat11/e fmanciare SINA TEX S.A.

Compania nu are angajate credite la data de 3 1 . 1 2 .20 1 9.
Situatia fluxurilor de trezorerie
I NDICATORI
A. LICHIDITATI LA INC EPUTU L PERIOADEI
l n conturi
Casa
Avansuri de trezorerie
Alte valori
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
l ncasari din vanzarea de produse fin ite
si prestarea de servicii
Alte incasari
PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
Plati catre furnizori
Plati pentru plata personalului

Real izat an 20 1 7
830.920
8 1 4 . 536
1 6.384

RON
Realizat a n 20 1 8
2.241.113
2.2 1 8.3 1 4
22.799

o

o

2.428.820

3.219.998

2.428.820

3.21 9.998

1.567.308
480. 030
491 .288

2.085.012
6 1 3.380
658.4 1 1

o

o
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Plati privind taxe si impozite
Impozit pe profit/venit
Plati privind taxe si impozite esalonate la plata
FLUX DE N U M ERAR DIN ACTIVITATEA DE
EXPLOATARE
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITU
l ncasari din vanzarea de terenuri , m ij loace fixe si active
necorporale
l ncasari din vanzarea instrumentelor de capital propriu si
de creanta
ale altor intreprinderi
lncasari din rambursarea avansu rilor si împrumuturilor
catre alte parti
PLATI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITU
Plati pentru achizitia de terenuri , mij loace fixe si active
necorporale
Plati pentru achizitia instrumentelor de capital propriu si
de creanta
ale altor intreprinderi
Avansuri si imprum uturi catre alte parti
FLUX DE N U MERAR DIN ACTIVITATEA DE I NVESTITU
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE
lncasari din emisiunea de actiu n i si alte i nstrumente de
capital propriu
lncasari din emisiunea de obligatiuni,credite,ipoteci si alte
împrumuturi
PLATI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE
Plati pentru achizitionarea sau rascumpararea actiunilor
Plata datoriilor aferente leasinq-ului financiar
Dividende platite
F LUX DE N U MERAR DIN ACTIVITATEA DE
FINANTARE
FLUX DE N U MERAR TOTAL
B. LICHIDITATI LA S FARSITU L PERIOADEI
l n conturi
Casa
Avansuri de trezorerie
Alte valori

496.073
99. 9 1 7

556.232
256.989

861.512
1 . 162.675

1 . 134.986

o

o

1 . 1 62 . 675

o

o
o

o
o

o

o

o
o
o

o
o
o
o

613.994

2.204.511

6 1 3.994

2 .204.5 1 1

-613.994
1.410.193
2.241.113
2.21 8.314
22.799

-2.204.511
- 1.069.525
1 .171.588
1 . 1 42 . 1 45
29.443

o

'

.•

-

o

o

1 . 162.675

o
o

o
o

„

Sursa: s1tuat11/e fmanc1are SINATEX S.A.

PRI NCIPALI I I NDICATORI ECONOMICO-FI NANCIARI :
PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA CAPITALULUI
Eficienta capitalului disponibil
Profit inainte de dobanzi si impozit(A)
Capital disponibil (B)
A/B
Eficienta capitalului propri u
Profit net(A)! pierdere neta
Capital propriu(B)
A/B
Rata profitului operational
Profit înainte de dobanzi si impozit(A)/pierdere
Cifra de afaceri(B)

2017

2018

692 .377
36.0 1 5.387
1,92%

1 .246. 356
35.475.600
3 ,51%

438.683
36. 0 1 5.387
1,22%

1 .2 1 9.844
35.475.600
3,44%

692.377
1 .986.809

1 .246.356
2 . 620.923
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I
A/B
!
Rata profitului net
Profit net(A)/pi�rdere neta
Cifra de afacerl(8)
A/B
I
Rata activelor' totale
Profit inainte de dobanzi si i mpozit(A)/pierdere
Total Activ(8) I
A/B
I

SOLVABI LITATE
Rata datoriei I
Total obliQatii (A)
Total active (8)
I
A/B
I
LICHIDITATE 51 CAPITAL DE LUCRU
Rata lichiditatii generale
Active curente (A)
Obliqatii curente (8)
A/B
I'
Rata rapida a lichiditatii
Active curente tA)
Stocuri(8)
'
Obliqatii curente (C)
I
(A-B)JC
Perioada incasarii clientilor
Creante comerciale (A)
Cifra de afaceri (8)
(A/8)*365- zile'
Perioada imobilizarii stocurilor
Stocuri (A)
I
Costul marfurilor vandute (8)
(A/8)*365- zile
Perioada achitarii furnizorilor
Datorii comerci'ale (A)
Costul bunurilor si serviciilor achizitionate de la furnizori (8)
(A/8)*365- zile
I

„.

---

34,85%

47,55%

438.683
1 .986.809
22,08%

1 .2 1 9 .844
2.620.923
46,54%

692.377
36.01 5.387
1 ,92

1 .246.356
35.475.600
3 ,51 %

201 7

201 8

7 1 9.592
36.01 5.387
2,00%

581 .658
35.475.600
1 ,64%

201 7

201 8

2.200.822
7 1 9.592
3,06

1 .705.976
581 .658
2,93

2.200.822
522. 1 93
7 1 9.592
2,33

1 .705.976
4 1 2 .980
581 .658
2,22

1 57. 1 09
1 .986.809
28,86 zile

1 55.54 1
2.620.923
21 ,66 zile

522 . 1 93
2.347.460
81 , 1 9 zile

4 1 2.980
1 .326.548
1 1 3,63 zile

54. 5 1 6
421 .698
47, 1 9 zi le

40.51 7
499.024
29,63 zile

Sursa: SINA TEX S.)\.

l
I

7.2. lnformatii ',financiare i nterimare si alte i nformati i financiare
Rezultatul fina ciar provizoriu înregistrat la 31 . 1 2.20 1 9 este de 3.050.000 lei, in crestere fata de anii
trecuti. Acest rezultat s-a inregistrat pe fondul valorificării eficiente prin închiriere si/sau vanzare a
activelor fixe a:le societatii în contextul favorabil de piaţa din anul 201 9. Modalitatea de repartizare a
'
profitului se va stabili de către actionari după definitivarea situaţiilor financiare si a raportului de a udit, in
conditiile legii . '

�

7.3. Auditarea informatiilor fi nanciare anuale
;:
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l n prezent, auditorul financiar al societatii este LEXEXPERT AUDIT S RL, cu sediul in Galati, membru
al CAFR cu nr. Autorizatie 1 04 7 si ASPAAS sub n r. F 1 04 7 cu viza pentru anul 2020 cu n r. 1 1 8091 Contract de prestari servicii nr.29/25.03.20 1 9 - a fost ratificat in AGOA din 27.04 .2020.
Pentru anii 20 1 7 si 20 1 8 situatiile financiare au fost auditate de Dl. Mihaila Ioan - înregistrat la Camera
Auditorilor Financiari din Remania cu nr. 1 488/2003.
7.4. Indicatorii-cheie de performanta ( KPI )
Emitentul nu a publicat si nu doreste sa publice i n prospect indicatori-cheie de performanta financiari
si/sau operationali.

7.5. Modificari semnificative ale pozitiei financiare a emitentului
Fata de anul 20 1 8 societatea a înregistrat cateva modificări semnificative i n ceea ce priveşte
--------- performanta financiara .
Profitul anului 20 1 9 (stabi lit conform bilanţului provizoriu si in curs de auditare) se situează la nivelul de
3.050 .000 lei fata de cel de 1 .2 1 9.844 lei inregistrat la 3 1 . 1 2. 20 1 8.
Acesta rezultat a fost posibil in condiţiile in care piaţa imobiliara a crescut in anul 20 1 9 atat i n ceea ce
priveşte închirierile cat si vanzarile de teren.
Compania a înregistrat beneficii atat in contextul cresterii chiriilor cat si i n contextul valorificarii unei
suprafete de teren de 885 mp.
Trendul pietei i mobiliare s-a menţinut si i n primele luni ale anului 2020. Din pacate , aparitia crizei
COVID 1 9 a condus la închiderea activitatii pentru o sumedenie de companii si implicit la prabusirea
pietei chiriilor.

7.6. Politica de distribuire a dividendelor
ln perioada analizata Emitentul a distribuit dividende astfel :
An
Dividend brut (lei/actiune)
201 8
3,876
201 8
2 , 543
20 1 7
8, 1 7 1
Pentru anul 20 1 8, prin Hotararea AGEA nr. 59/1 3.09.20 1 8 s-a aprobat distribuirea unui dividend de
2,543 lei/actiune din profitul net aferent Semestrului I 20 1 8, iar prin Hotararea AGEA nr. 60/26.03.20 1 9
s-a aprobat distribuirea u n u i d ividend d e 3,876 lei/actiune din profitul net aferent anului 201 8 si din
rezultatul reportat reprezentand rezerve de reevaluare.
Actionarii sunt cei care vor hotari modalitatea de distribuire a profitu rilor viitoare.
7.7. lnformatii financiare pro-forma
Emitentul considera ca nu exista modificari semnificative in valorile brute ale indicatorilor financiari si n u
au fost evidentiate tranzactii care ar putea afecta activele, pasivele si rezultatul Emitentului. l n acesta
situatie n u este cazul a se furniza i nformatii financiare pro-forma.
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8. I N F ORMATll PRIVIN D ACTIONARll SI DETINATORll DE VALORI MOBI LIARE (Sectiunea 6 Anexa 24)
8.1. p rincipalii actionari
La data de referinta 1 0.01 .2020 structura actionariatului SI NATEX S.A. era u rmatoarea:
N umar actiuni
Actio nar
206.2 1 8
POPA NAN PROJECT S.R.L. loc. Bucuresti Sector 5
9 . 1 24
Persoane fizice
2 1 5.342
Total

Procent (%)
95,7630
4,2370
1 00%

SI NATEX S.A. a emis o singura clasa de actiuni ordinare, nominative si dematerializate. N u exista
restrictii cu privire la l ibera transferabilitate a actiunilor E mitentului. Actiunile sunt emise i n RON . N u
exista oferte publice d e cumparare/preluare a actiunilor Emitentului realizate i n ultimii trei a n i sau aflate
in desfasurare.
Nu exista acordu ri cunoscute de Emitent, a caror aplicare poate genera, la o data ulterioara, o
schimbare a controlului asupra E mitentului.
Emitentul declara ca pana la data prezentului document nu are cunostrrfta de vreo persoana care in
mod direct sau indirect, are un interes in capitalul sau drepturile de vot ale Emitentul u i , care reprezinta
cel putin 5% din capitalul total sau d repturile de vot totale, si nici cuantumul interesului fiecarei astfel de
persoane, in afara de actionarul majoritar.
De asemenea, Emitentul declara ca actionarii sai principali nu au drepturi de vot diferite fata de alti
actionari .
Emitentul este detinut d i rect in proportie de 95,763% de catre actionarul majoritar POPA NAN
PROJ ECT S . R.L. Bucuresti, acest control fiind exercitat in conformitate cu prevederile stipulate i n
Legea nr. 3 1 /1 990, Actul constitutiv si reg lementarile pietei d e capital apl icabile.
Controlul indirect asupra emitentului este exercitat de cei patru asociati ai actionarului POPA NAN
PROJ ECT SRL. Structura asociatilor POPA NAN PROJ ECT SRL este urmatoarea:
Procent detinut
Asociat
33%
Ciorica Marius Rad u
1 7%
Radu Gheorqhe
25%
Kuipers Dirk-Jente Lyckle
Johan David Bies
25%

8.2. Proceduri judiciare si de arbitraj
Emitentul declara ca nu are cunostinta de vreo procedura g uvernamentala, judiciara sau de arbitraj
(inclusiv orice astfel de procedu ra i n derulare sau potentiala) din ultimele 1 2 luni, cel putin, care ar putea
avea sau a avut recent efecte semnificative asupra situatiei financiare sau a profitabilitatii sale.

8.3. Conflicte de i nterese la nivelu l organelor de administratie, conducere si supraveghere si al
conduceri i superioare
La momentul intocmirii prezentul u i Prospect nu exista i nformatii privind orice potential conflict de
interese i ntre obl igatiile fata de Emitent ale oricaruia dintre membrii organelor de administrare si
conducere si i nteresele sale private si/sau alte obligati i . De asemenea, nu exista informatii privind
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intelegeri, acorduri cu actionarii principa l i , clienti, furnizori sau alte persoane, in temeiul carora ar fi fost
ales i n functie o ricare dintre membri i organelor de administrare si conducere ai Emitentul u i .
Emitentul declara c a nu a existat niciuna dintre sltuatiile u rmatoare:
condamnari pentru frauda pronuntata in cursul ultimilor cinci ani;
proceduri de faliment, punere sub sechestru sau lichidare cu care a fost asociat, in cursul
ultimilor cinci a n i , oricare dintre membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere
si care a u actionat i n calitatea data de una din pozitiile mentionate;
incriminari, sanctiuni publ ice oficiale pronuntate contra unei astfel de persoane de catre
autoritatile statutare sau de reglementare.

8.4. Tranzactii cu parti afiliate
Pe parcursul anului 201 7, 20 1 8 si 20 1 9, Emitentul nu a efectuat tranzactii c� parti afiliate .
__

8.5. Capitalul social
Capitalul social subscris este in valoare totala de 538.355 lei, varsat integral, divizat in 2 1 5.342 actiu ni
nominative, emise in forma dematerializata, la valoarea nominala de 2,5 lei fiecare.
Capitalul social al Emitentul u i nu a suferit modificari in perioada analizata .
l n cazul Emitentul u i nu exista actiuni care nu reprezinta capitalul social, valori mobiliare, convertibile,
tranferabile sau i nsotlte de bonuri de subscriere. De as�menea, nu exista conditii care reglementeaza
orice drept de achizitie si orice obligatie conexa capitalului autorizat, dar neemis sau privind orice
angajament de majorare a capitalului social.
l n perioada vizată de situaţiile financiare anuale, capitalul social nu a fost vărsat prin i ntermediul altor
active decât n umerarul .

8.6. Actul constitutiv s i statutul
Nu exista prevederi din Actul constitutiv sau orice alt document care ar putea avea ca efect amanarea,
suspendarea sau impiedicarea schimbarii controlului asupra Emitentului.
8.7. Contracte i mportante
Nu este cazul .

9. DOCUMENTE DISPONIBILE (Secti unea 7 - Anexa 24)
Dupa aprobarea prezentului Prospect pot fi consultate urmatoarele documente, pe suport de hartie, la
sediul Emitentului sau Intermediarului: prezentul Prospect, Formularul de subscriere si Formularul
revocare, Actul constitutiv al . Emitentului, informatiile financiare istorice anuale ale Emitentului pentru
perioada acoperita de Prospect, hotararea AG EA de majorare de capital social si documentele aferente.
Prospectul , Form ularul de subscriere si Formularul de revocare vor fi publicate pe site-ul Intermediarul u i
la adresa www.estinvest.ro si p e site-ul BVB la adresa www.bvb . ro.
Prospectul , l m preu na cu Form ularul de subscriere si Formularul de revocare vor fi puse la dispozitie in
format fizic la sediul central al I ntermediaru l u i (Focsani, str. Republicii nr. 9 , jud. Vrancea) .
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Acest Prospect este elaborat conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/201 8, Legii nr. 24/20 1 7 s!

conform Regulamentului U E

nr.

980/2 0 1 9 .

Emitentul s i I ntermediarul declara c a , dupa cunostlnte!e lor, informatme cuprinse i n prezentu l Prospect
sunt i n conformitate cu realitatea si nu contin omis i u n i de natura sa afecteze semnlflcativ contlnutul
acestuia.

I ntermediarul
SS1 F ESTINVEST SA Focsan i
Director Genera!

