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Nota catre investitori
Acest d,ocument, denumit in continuare „ Prospectul", redactat cu respectarea prevederilor
Regulamientului (UE) nr. 1129/2017, completat de cele ale Regulamentelor delegate (UE) nr. 979/2019
si 980/2019, cantine informatii in legatura cu oferta de actiuni aferenta operatiunii de majorare a
capitalulUii social al CEMACON SA prin emiterea unui numar de maxim 429.805.503 actiuni noi,
fiecare avand o valoare nominala de O,1 lei/actiune, prin aport in numerar in baza exercitarii drepturilor
de preferinta, conform Hotararii nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CEMACON SA
( .. Emitenltul") din data de 28.04.2022, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr.
2201/25.05.2022.
Aceasta operatiune presupune oferirea, catre actionarii indrep1atiti, respectiv actionarii inscrisi in
Registrul Actionarilor detinut de Depozitarul Central la Data de înregistrare 21 iulie 2022, a posibilitatii
de a subscrie actiunile nou emise in cadrul majorarii capitalului social in conditiile legii si ale prevederilor
prezentului prospect.

Majorarea capitalului social se realizează în numerar, în două etape, prin emisiunea unui număr de
429.805.!;Q3 acţiuni noi, fiecare având o valoare nominală de O,1 lei/acţiune, si prima de emisiune de
0,05 lei, astfel:
a) în Eta1pa I: se acordă dreptul de preferinţă pentru acţionarii existenţi, proporţional cu cotele de
participare deţinute de aceştia la data de înregistrare. în perioada de subscriere, acţionarii pot realiza
subscrier;i la un preţ de 0,15 lei reprezentand 0,1 lei/ac~une valoarea nominala la care se adauga prima
de emisiune de 0,05 lei. Pentru subscrierea unei acţiuni nou-emise este necesar un număr de
1,1764705884 drepturi de preferinţă. Perioada în care se pot subscrie acţiuni în cadrul exercitării
dreptului de preferinţă din Etapa I va fi de 31 de zile de la data stabilita în cadrul prezentului Prospect.
b) în Etaipa li: acţiunile care nu sunt subscrise sau plătite în întregime de către acţionari până la
expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinţă vor putea fi subscrise de catre deţinătorii
drepturilor de preferinţă care au subscris în Etapa I a operatiunii de majorare de capital, proportional cu
numarul de actiuni detinute la data de înregistrare. Pretul de subscriere in Etapa 11 este de O,15
lei/actiurn:!, reprezentand O,1 lei/acţiune valoarea nominala la care se adauga prima de emisiune de
0,05 lei. Termenul de subscriere în Etapa li este de 3 zile calendaristice.
Actiunile ramase nesubscrise si dupa Etapa a li-a vor fi anulate.
Pentru evitarea oricarei neclaritati, nu se admite subscrierea fractionata a actiunilor. Subscrierile se vor
valida priin rotunjire la întregul inferior.
Majorare,3 capitalului social se face in limita sumelor efectiv subs,crise şi varsate în con=i-=m
perioada de subscriere.
<:>-.;:,<?
g, ~ .:.•
Oferta este intermediata de SSIF ESTINVEST SA("lntermediarul").
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Intermediarul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la performantele viitoare ale mitentulu~~
•

Ref.Al'<

ln urma verificarii acestui Prospect, Emitentul isi asuma raspunderea pentru continutul sau/si confirma
realitatea , exactitatea si acuratetea informatiilor continute in acesta1.

lnformatiile continute in prezentul Prospect prezinta situatia Emitentului la 15.07.2022 în limita
documentelor si informatiilor selectate si puse la dispozitie de catre Emitent, cu exceptia situatiilor în
care se mentioneaza expres o alta data sau o alta sursa.
Emitentul si Intermediarul nu au nicio responsabilitate cu privi re la actualizarea sau completarea
informatiilor în cazul oricarei schimbari care poate aparea în situatia Emitentului, cu exceptia situatiilor
mentionate în mod expres in cadrul legal aplicabil.
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lnformatiile cuprinse in acest Prospect au fost furnizate de Emitent sau provin din surse publice,
conform indicatiei din Prospect. Nicio alta persoana fizica sau juridica, in afara Intermediarului si a
Emitentullui nu a fost autorizata sa fumizeze informatii sau documente. ln situatla in care vor fi difuzate
informalii sau vor fi facute declaratii sau aprecieri ce nu sunt incluse in Prospect, trebuie considerate ca
fiind facute fara autorizarea Emltentului sau a Intermediarului, care nu isi vor asuma nicio raspundere in
acest sens.
lnformatiile din acest Prospect au un caracter exclusiv informativ si nu vor fi interpretate ca fiind opinie
legala, financiara sau fiscala. Nimic din continutul acestui Prospect nu va fi interpretat ca o
recomandare de a investi sau o opinie a Intermediarului asupra situatiei Emitentului sau ca o consiliere
de natura1 juridica, fiscala, financiara sau consultanta profesionala de afaceri.
Fiecare investitor va trebui sa isi consulte consultantii juridici, financiari, fiscali sau alti consilieri în
legatura cu aspectele juridice, de impozitare, de afaceri, financiare sau in legatura cu aspectele
implicate de subscrierea, cumpararea, pastrarea sau transferarea actiunilor. Intermediarul si Emitentul
nu isi asuima nicio responsabilitate cu privire la aceste aspecte.
Prezentull Prospect nu constituie o oferta sau o invitatie facuta de catre Emitent sau de catre
Intermediar, sau in numele Emitentului sau a Intermediarului, de a tranzactiona actiunile Emitentului in
jurisdictiile unde o astfel de oferta sau invitatie este ilegala, nu este autorizata, este restrictlonata in
orice mod sau necesita o autorizare, aprobare sau notificare pentru ca potentialii investitori sa poata
subscrie iin mod legal.
Cu exceptia Romaniei, Emitentul sau Intermediarul nu a luat nicio masura care sa permita derularea
tranzactionarii actiunilor Emitentului în nicio tara a UE sau SEE si intr-o tara terta UE sau SEE, nici in
Statele Unite ale Americii, Australia, Canada sau Japonia sau catre persoane rezidente sau localizate in
aceste tari.
Dupa primirea vizei de aprobare din partea Autoritatii de Supraveghere Financiare, prezentul Prospect
va fi publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (http://www.bvb.ro), pe site-ul Intermediarului
(www.estinvest.ro). precum si pe site-ul propriu al Emitentului ( www.cemacon.ro).

lnainte de a subscrie, fiecare actionar trebuie sa realizeze o evaluare independenta prin mijloace proprii
a Emitentului si sa nu se bazeze doar pe informatii cuprinse in prezentul Prospect.
Emitentul si Intermediarul nu vor avea nicio raspundere pentru executarea subscrierilor primite conform
acestui Prospect in caz de farta majora (evenimente neprevazute sl care nu pot fi evitate sau
evenimente in afara controlului partilor cum ar fi, dar fara a se limita la, întreruperea energiei electrice,
revolte sociale, seisme, modificari legislative sau alte asemenea cauze).

1..()JJ.9. ../l.1..-. ţJ:f.t2.o~

Acest Prospect a fost aprobat de catre ASF prin Decizia nr. ..
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DEFINIITII
ln 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 cc>nstitutiv - actul constitutiv al CEMACON S.A., care sta la baza infiintarii si functionarii
Emitentului:
Actiuni -- totalul actiunilor emise de catre Emitent la un anumit moment (înainte sau dupa majorarea de
capital) ;
Actionar-ii - persoanele care detin actiuni emise de catre Emitent si care sunt inregistrati in Registrul
Actionarillor;
BVB - Bursa de Valori Bucuresti;

Consiliul de administratie- Consiliul de Administratie al CEMACON SA :
ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiara;
Drept do preferinta - valoare mobiliară negociabila, care incoirporeaza dreptul titularului său de a
subscrie cu prioritate actiuni în cadrul unei majorari a capitalului social, proportional cu nu mărul de
drepturi cfetinute la data subscrierii, intr-o perioada de timp determi1nata;
Drept de, alocare - valoare mobiliara negociabila care certifică dreptul detinătorului de a primi o actiune
care îi va fi atribu ită la momentul înregistrării majorării capitalului social la Depozitarul Central;
Em itentul sau Societatea• CEMACON S.A. , cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 178 K. etajul 1,
jud. Cluj, Remania, înregistrata la Registrul Comertului Cluj sub nr. J12/2466/2012, CUI 677858;
Etapa I aI majorarii de capital - subscrierea in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta;
Etapa a li-a a majorarii de capital - subscrierea de catre deţinătorii drepturilor de preferinţă care au
subscris in Etapa I a operatiunii de majorare de capital, proportional cu numarul de actiuni detinute la
data de irnegistrare, a acţiunilor ramase nesubscrise in Etapa I;
Formular de subscriere - formularul care trebuie completat si semnat de catre investitori in vederea
subscrierii in cadrul ofertei, cate un Formular distinct pentru fiecare din cele doua Etape ale Ofertei ;
Formular de retragere a acceptului de subscriere - formular care trebuie semnat de actionar pentru
a revoca subscrierea in cadrul ofertei, in cazul in care pre·zentul Prospect face obiectul unui
v'?~\/EGf ~
amendament;
Legea 24/2017 - Legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de pia
Legea S,ocietatilor Comerciale - Legea 31 /1990, cu modificarile ulterioare:

"fepublicata;

~

Oferta - oferta aferenta operatiunii de majorare a capitalului social cu aport in num~
dreptului de preferinta conform Hotararii AGEA CEMACON nr. 1/28.04.2022 constand in
cel mult 429.805.503 actiuni nou emise si oferite actionarilor indreptatiti:

"

\
';)

:U ~cor.9~rii
-.....--~ de

Participant - Intermediarii/firmele de investitii inscrisi in Registrul public al ASF. admisi in aceasta
calitate în sistemul Depozitarului Central:
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Prospecltul - Prezentul Prospect - va fi publicat pe site-ul Intermediarului, la adresa www.estinvest.ro,
pe site-ul Emitentului si al BVB, impreuna cu Formularul de subscriere, respectiv, de retragere a
acceptului de subscriere:
RON - Moneda nationala a Romaniei;
Regulamentul 5/2018 - Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi
operaţiuni de piaţa cu modificarile si completarile ulterioare;

Regulamentul nr. 980/2019 - Regulamentul (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al
Parlamentului European si al Consiliului în ceea ce priveste forma tul, continutul, verificarea si aprobarea
prospectului care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de
valori mc1biliare la tranzactionare pe o piata reglementata si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
809/2004 al Comisiei;
Regulamentul nr. 979/2019 - Regulamentul (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al
Parlamentului European si al Consiliului în ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare
referitoar,e la informatiile financiare esentiale din rezumatul prospectului, publicarea si clasificarea
prospectelor, comunicarile cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect si
portalul pentru notificari si de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei si a
Regulam,entului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei;
Regulamentul 337/2021 - Regulamentul (UE) de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea
ce priveşte prospectul UE pentru redresare şi ajustările specifice pentru intermediarii financiari şi a
Directivei 2004/109/CE în ceea ce priveşte utilizarea formatului de raportare electronic unic pentru
rapoarte!,~ financiare anuale, în scopul susţinerii redresării în urma crizei provocate de COVID-19;
Regulamentul nr. 1129/2017 - Regulamentul (UE) privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei
oferte puiblice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata
reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE;
Sectiunea I - Sectiunea din cadrul sistemului Depozitarului Central în care sunt evidentiate conturile

individuale in care instrumentele financiare sunt înregistrate direct in numele si pe seama proprietarului,
conturi care nu sunt in administrarea unui Participant;
Sectiunea li - Sectiune din cadrul sistemului Depozitarului Central in care sunt evidentiate conturile
individuale si globale de instrumente financiare aflate in administrarea Participantilor:
Sectiunea III - Sectiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare si registru a Depozitarului
Central în care sunt evidentiate conturile individuale in care instrumentele financiare sunt înregistrate
direct in numele si pe seama Participantilor ca proprietari ai respectivelor instrumente financiare;
lntermedliarul • SSIF ESTINVEST SA Focsani - Societate de servicii de investitii · M ~âr~and
sediul in Str. Republicii nr, 9, Focsani, Remania, telefon (40) 237 238 900, fa ~0)237 237 1.\1,
inregistrata la Registrul Comertului Vrancea sub nr. J39/663/1995, cod unic de inre ~c:,tr:Fe S017326t}

%~

Documentele si informatiile ce pot fi consultate de catre investitori cu referire la doc
te apr,,qpaf/ de
ASF, informatiile financiare anuale sau intermediare, rapoartele de audit, rapoartele
,. ' tarilor,
Actul constitutiv silsau statutul Societalii etc., se regasesc pe site-ul BVB (www.bvb. ro) la simbolul
societalii "CEON" si pe site-ul emitentului (www.cemacon.ro).
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REZUMATUL PROSPECTULUI
Sectiunea A - Atentionari si elemente de identificare

Acest rez:umat trebuie sa fie citit ca introducere la Prospect. nu este exhaustiv si a fost elaborat numai
in baza informatiilor detaliate în cuprinsul Prospectului si trebuie coroborat cu acesta. Orice decizie de a
subscrie in Actiunile Oferite trebuie sa se bazeze pe o examinare a Prospectului considerat in
integralitc1tea lui. Investitorii nu trebuie sa se limiteze la citirea acestui rezumat.
Calitatea de actionar presupune, prin definitie, participarea la beneficiile si pierderile Societatii emitente
proportional cu detinerea din capitalul social. Asadar, date fiind caracteristicile actiunilor ca valori
mobiliare , o investitie in actiuni, indiferent de Emitent, implica riscuri care se refera la pierderea
întregului capital investit in cazul unei situatii de faliment sau insolventa in care poate ajunge Societatea,
respectiv a unei parti din acesta in cazul unei evolutii negative a actiunilor pe piata de capital, atat din
cauze inti:rne cat si externe.
ln cazul în care se intenteaza o actiune ln fata unui tribunal privind informatia cuprinsa in prospect, se
poate ca investitorul reclamant, in conformitate cu legislatia interna, sa suporte cheltuielile de traducere
a prospectului înaintea începerii procedurii judiciare..
Persoane!le responsabile nu raspund civil exclusiv pe baza rezumatului, inclusiv a unei traduceri a
acestuia doar in cazul în care rezumatul este inselator, inexact sau în neconcordanta cu partile
relevante ale prospectului, sau daca nu ofera investitorilor, in raport cu celelalte parti ale prospectului,
informatiille esentiale pentru a lua o decizie investitionala fundamentata cu privire la aceste valori
mobiliare .
Acest Pmspect de oferta vizeaza urmatoarele valori mobiliare:
• Actiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egala, emise în forma dematerializata in
cadrul majorarii de capital social al CEMACON S.A., conform hotararii AGEA nr. 1 din data de
28.04.2022.
• ISIN: ROCEONACNORO
• Emitent: CEMACON SA, cu sediul social in Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 178 K, etajul 1. jud.
Cluj;
• Cod unic de înregistrare: 677858; Nr. de înregistrare la Registrul Comertului:
J12/2466/13.09.2012;
• Nr. telefon +40364-711030; Fax +40360-816083; adresa de e-mail office@cemacon.ro;
• Pagina web: www.cemacon.ro
• Cod LEI : 254900T01T4FKBLCWU07
• Autoritatea competenta care aproba prospectul: Autoritatea de Supraveghere Financiara, Splaiul
Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti, tel. 021 659 6215, pagina de internet
www.asfrom~~ia.ro, e-mail_: office@asfroma_
nia.ro:_ .
'OO°'
O';/
• Oi3ta aprobam Prospectului de catre ASF: prm Dec1z1a nr. .. .rl. .......".J...... I.,,l ...-........... ..

'f

.J.o~

Sectiunea 8 . Informalii esentiale privind Emitentul

B.1. Cine este emitentul valorilor mobiliare?
CEMACON SA este o societate pe actiuni cu capital privat, cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea
Turzii nr. 178 K, etajul 1, jud. Cluj, cod LEI 254900T01T4FKBLCWU07, constituita în Remania, care isi
desfaoara activitatea in temeiul dreptului intern roman , functionand in conformitate cu prevederile Legii
Societatil,or nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale legislatiei
contabile si fiscale romanesti si altor acte legislative în vigoare pe teritoriul Romaniei relevante pentru
domeniul sau de activitate.
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Activitati principale:
Activitatea principala a societalii, potrivit Actului Constitutiv, conform codificarii CAEN este 2332 fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa. Profilul principal de
activitate al societatii este producerea si comercializarea de elemente pentru zidarie din argila arsa,
avand utilizare in lucrari de constructii civile si industriale.

Actionari majoritari:
Potrivit iinformatiilor fumizate de catre Depozitarul Central, la data de 15.04.2022 structura
actionaria1tului Emitentului este urmatoarea:
Actionar
PAVAL HOLDING SRL Bacau
PIF INDUSTRIAL Bacau
Persoane· fizice
Persoane· juridice
Total

Numar actiuni
393.492.536
84.315.847
21 .050.323.
6.794.827
505.653.533

Procent detinut
77,8186%
16,6746%
4,1630%
1,3438%
100%

Conform .Actului Constitutiv, fiecare actiune emisa de catre Societate da dreptul la un vot in Adunarea
Generala a ActionariloL
Controlul asupra Emitentului se face conform prevederilor legale si prevederilor actului constitutiv.

Administratorii Societalii
Societatea este administrata in sistem unitar. La data Prospectului. Consiliul de Adminstratie al
CEMACON SA are urmatoarea componenta:
Daniel Scilooon
Draoos Pavai
Karina Pc1val
Dana-Rodica Beiu
Adrian Fe!rcu

Presedinte CA
membru CA
membru CA
membru CA
membru CA

Conducerea executiva a Societalii este asigurata de catre Dl. Daniel Sologon, in calitate de Director
General - Presedinte CA si de catre DL Bogdan Cojocaru-Lungu, în calitate de Director
ar,
c,;

,8-

Auditorii statutari ai emitentului

'<~

~

--

L

t:,.

Auditorul financiar al Emitentului este societatea DELOITTE AUDIT S.R.L., inregi
~ 'în Re isttul
public ele,ctronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit cu numărul FA 25, cu sediu
Cl~n( he
Mark, Callea Griviţei nr. 84-98 şi 100-102 , etajul 9, Sector 1 Bucureşti , România, partener de audit AnaCorina Dimitriu.
Aceasta a auditat situatiile financiare individuale si consolidate pentru exercitiul financiar încheiat la 31
decembrie 2020, iar pentru 31 decembrie 2021 , doar situatiile individuale, deoarece urmare a fuziunii
dintre CEMACON SA si CEMACON REAL ESTATE SRL, înregistrata la 29.06.2020, nu s-au mai
întocmit s,ituatii financiare consolidate.
De asemIenea, DELOITTE AUDIT S.R.L auditeaza semestrial rapoartele tranzactiilor cu partile afiliate.
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8 .2. Carei sunt lnformatiile financiare esentiale referitoare la emitent?
Conform prevederilor art. 2 si Anexei 1 ale Regulamentului delegat (UE) 2019/979, informatiile esentiale
cu privire la pozitia si performanta financiara ale Emitentului care trebuie sa fie incluse in rezumatul
prezentului Prospect sunt prezentate în tabelele urmatoare.
Ca urmare a finalizarii la data de 29.06.2021 a fuziunii dintre CEMACON SA - in calitate de
societatei absorbanta si CEMACON REAL ESTATE SRL - in calitate de societate absorbita,
societateia CEMACON SA nu mai intocmeste situatii financiare consolidate incepand cu
trimestml 3 din 2021 .

Contul d1e profit si pierdere (lei):
Situatii financiare individuale
Indicator
2021
Venituri d in vanzari
176.008.642
Profit din exploatare
74.722.091
Profit brult
58.880.006
Profit net
54.850.949

Situatii financiare consolidate
Indicator
Venituri din vanzari
Profit din excloatare
Profit brult
Profit net

2020
125.216.403
40.151 .547
25.378.573
22.535.234

2020
125.216,403
39.747,073
24.212 .577
21 .523.538

2019
143.011 .750
50.379.235
37.195.628
34.097.571

2019
143.011 .750
45.381 .041
26.744.608
25.284.129

30.06.2021
83.917.177
23.246.258
23.542.604
21 .554.621

30.06.2020
57.447.256
11.795.964
11 .055.517
10.310.465

30.06.2021
83.917.177
23.251 .191
22.994.317
21 .006.334

30.06.2020
57.447.256
11 .775.161
10.399.748
9.654.696

Elementu de bilant (lei):
Situatii financiare individuale
Indicator·
2021
2020
30.06,2020
2019
30.06.2021
Total active
311 .255.994
269.195.696
254.582.416
261 .175.61 0
258.814.185
Total datorii
48.961 .266
63.632.605
70.660.845
50.958.615 - ,...~'..439.061
,Total cacitaluri
237.594.556
166.064.660
188.662.373
210.216.9~
176_.375..124
/..((J"
Q

Situatii financiare consolidate
Indicator
Total active
Total datmii
Total capitaluri

.'S

~

2020
262.939.903
79.531 .380
183.408.523

2019
249.362.352
87.539.845
161 .822.507

30.06.20 ~~
254.528.11-Z-.
50.113.255
204.414.856

·/.
~~
.,

,,..

...

(- ,

~

~-

l')i,

30.06.2020
253.,-1-00'.147
------v ,.622.946
171.477.201

lnformatiile financiare din prezentu l Prospect si rezumat la Prospect sunt preluate din situatiile financiare
ale CEMACON SA anuale si semestriale raportate în perioada 2020 - 2021 . Acestea au fost întocmite
conform Standardelor lnternationale de Raportare Financiara (IFRS). Situatiile financiare anuale au
facut obiectul auditului financiar independent condus de auditorul statutar DELOITTE AUDIT S.R.L.,
opinia au,ditorului fiind fara rezerve.
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8 .3. Carei sunt princialele riscuri specifice emitentului?
Riscul d1e credit este riscul ca Societatea sa suporte o pierdere financiara ca urmare a neîndeplinirii
obligatiilor contractuale de catre un client iar acest risc rezulta in principal din creantele comerciale ale
Societatii ..
Riscul d1e lichiditate este riscul Societatii de a intampina dificultati în îndeplinirea obligatiilor asociate
datoriilor financiare care sunt decontate in numerar sau prin transferul altui activ financiar. Abordarea
Societatii in administrarea lichiditatii consta in asigurarea, pe cat de mult posibil, ca va dispune mereu
de lichiditati suficiente pentru a-si achita obligatiile scadente, atat in conditii normale cat si in conditii de
stres, fara a suporta pierderi inacceptabile sau de a pune în pericol reputatia Societatii.
Riscul d13 plata este riscul ca variatia preturilor pietei, cum ar fi cursul de schimb valutar, rata dobanzii
si pretul iinstrumentelor de capitaluri proprii, sa afecteze veniturile Societatii sau valoarea instrumentelor
financiarei detinute. Obiectivul gestionarii riscului de piata este acela de a gestiona si controla expunerile
la riscul de piata in cadrul unor parametri acceptabili si in acelasi timp de a optimiza rentabilitatea
investitiei.
Riscul ,ralutar. Societatea este expusa riscului valutar datorita vanzarilor, achizitiilor si altor
împrumuturi care sunt exprimate într-o alta valuta , in primul rand euro, dar si dolari americani.
Riscul a'ferent impozitarii. Sistemul fiscal din Romania este in curs de consolidare si in continua
schimbarie, putand exista interpretari diferite ale autoritatilor in legatura cu legislatia fiscala, care pot da
nastere Ici impozite, taxe si penalitati suplimentare.
Pretul d1~ transfer. ln conformitate cu legislatia fiscala relevanta, evaluarea fiscala a unei tranzactii
realizate cu partile afiliate are la baza conceptul de pret de piata aferent respectivei tranzactii. ln baza
acestui concept, preturile de transfer trebuie sa fie ajustate astfel incat sa reflecte preturile de piata care
ar fi fost stabilite intre entitati intre care nu exista o relatie de afiliere si care actioneaza independent, pe
baza "conditiilor normale de piata".
Mediul dle afaceri. Procesul de reevaluare a riscului desfasurat în perioada 2007-2010 pe pietele
financiare internationale a afectat semnificativ performanta acestor piete, inclusiv a pietei financiare din
Romania , si a condus la aparitia unei incertitudini crescande cu privire la dezvoltarea economica
viitoare. Pierderile semnificative suferite pe piata financiara internationala ar putea afecta capacitatea
Societatii de a obtine noi împrumuturi in termenii si conditiile aferente tranzactiilor anterioare
Riscul dle tara surprinde susceptibiliatea ca la nivel national sa survina dificultati în onorarea
angajamemtelor financiare, afectand toate instrumentele financiare interne. cat si unele instrumente
externe. Impactul acestui risc are caracter general, generand efecte echidistante pentru toate sectoarele
si domenIiile de activitate.
Conformarea la cadrul legislativ si la modificari ale cadrului legislativ. Emitentul se afla sub
incidenta cadrului legislativ din Romania si depune toate eforturile pentru a respecta cadrul de
reglementare aplicabil. Modificarile multiple aduse la nivelul legislativ si normativ pe plan contabil, fiscal
si al resu1rsei umane etc. pot afecta activitatea Emitentului.
Riscul de inflatie afecteaza costul de oportunitate. Rata inflatiei poate fluctua si, in consecinta,
, investitorii
operatiunile, conditiile financiare si rezultatele Emitentului pot fi afectate. De a
trebuie s:3 tina seama de impactul acestor riscuri asupra rezultatelor reale al ~@fiitentulu'i i, asupra
profitului ireal al investitiei.

J

~
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C. lnfom,atii esentiale privind valorile mobiliare
~ ,
./
C.1. CarE1 sunt prlncipalele caracteristici ale valorilor mobiliare
;-;,,_
Actiunile nou emise oferite si admise ulterior la tranzactionare sunt ordinare, no
· · , indivizibile,
dematerializate, asigura detinatorilor drepturi egale si au o valoare nominala de O, 1O lei fiecare.
Majorare.a capitalului social prin aport in numerar ca urmare a exercitarii drepturilor de preferinta
acordate tuturor actionarilor in perioada de subscriere a fost hotarata in Adunarea Generala
Extraordiinara a Actionarîlor CEMACON S.A. din data de 28.04.2022. Hotararea AGEA nr. 1/28.04.2022
a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea IV-a nr. 2201/25.05.2022.
li
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ln urma 1jerularii operatiunii, capitalul social se va majora cu cel mult 42.980.550,3 lei prin emiterea
unui numar de 429.805.503 actiuni noi nominative, ordinare, dematerializate, fiecare avand o valoare
nominala de O,1O lei/actiune, la pretul de subscriere de O, 15 lei/actiune.
Actiunile nou emise fac obiectul Ofertei, plata acestora fiind efectuata prin aport in numerar, potrivit
Hotararii .AGEA mentionata anterior.
Actiunile nou emise si oferite in conditiile prezentului Prospect sunt ordinare, nominative, indivizibile, de
valoare egala, emise în forma dematerializata, asigura detinatorilor drepturi egale si o valoare nominala
de O,1 O l1ei/actiune. Fiecare actiune face parte din aceeasi clasa cu cea a actiunilor Emitentului si liber
transferabile.
Actiunile emise de CEMACON S.A. sunt tranzactionate pe Piata Reglementata, Segment Principal,
categoria Standard, administrata de Bursa de Valori Bucuresti, sub simbolul de tranzactionare CEON.
Codul ISIN al actiunilor Emitentului este ROCEONACNOR0.
La momentul redactarii Prospectului, capitalul social subscris si varsat al Emitentului este de
50.565.3!53,30 lei impartit in 505.653.533 actiuni ordinare, nominative, indivizibile, dematerializate, cu
valoare nominala de O,1O lei.
Fiecare c1ctiune subscrisa si platita de actionari confera acestora dreptul la un vot in cadrul Adunarii
Generale a Actionarilor Societalii, dreptul de a participa la distribuirea profitului in conditiile legi si ale
Actului Constitutiv, dreptul la preferinta in cadrul unei majorari dle capital social ulterioare, dreptul la
informare, drepturi derivate din lichidarea Emitentului, precum si orice alte drepturi prevazute de Actul
Constituti1v si de prevederile legale in vigoare.
Nu existii garantii aferente acestor valori mobiliare.
ln caz d1e insolventa, prin natura lor, actiunile, inclusiv actiunile obiect al prezentei Oferte, confera
detinatorilor un rang inferior de prioritate raportat la alti creditori ai Emitentului. ln caz de insolventa,
actionarii sunt indreptatiti la sumele reziduale dupa lichidarea completa a activului in favoarea
creditorilor societalii, proportional cotelor de participare la capitalul social.
Actiunile obiect al prezentei Oferte sunt liber transferabile.
Politica de dividende
Consiliul de Administratie are o politica de propunere de reinv,estire a profitului pentru a dezvolta
compania. AGA aproba prin vot anual propunerea CA de nedistribuire a profitului.
Societateia nu a distribuit dividende in ultimii 3 ani.
C.2. Unde vor fi tranzactionate valorile mobiliare?
Actiunile Oferite vor fi tranzactionate pe aceeasi piata pe care se tranzactioneaza actiunile Emitentului,
adica Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, categoria Standard.
~v,VEc,,
~~
<:J'<,

~

!;i
~
C.3. Cam sunt principalele riscuri specifice valorilor mobiliare?
1.::,
Informaţii de baza privind riscurile principale care sunt specifice valorilor mobiliare: \ ,
- tranzac:tionarea la Bursa - un posibil investitor ar trebui sa cunoasca riscurile
beare
investitiilH in astfel de societali si trebuie sa ia decizia de a investi doar dupa o analiza--::·~:ită--s
este cazul, consultare cu un consilier financiar independent;
- volatilitatea pretului de piata al actiunilor - pretul de piata al actiunilor poate fi supus unor fluctuatii
importante, ca raspuns la mai multi factori, inclusiv variatiile in rezultatele operationale ale Societatii,
divergentele in rezultatele financiare fata de estimarile analistilor, conditiile economice generale,
sentimentul general al pietei sau sectorului, modificarile legislative in sectorul Societalii 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.
- lichiditaitea actiunilor - avand in vedere concentrarea actionariatului, actiunile emitentului sunt mai
putin lichide si mai volatile;
- suspendarea de la tranzactionare a actiunilor ar putea afecta negativ pretul acestora;
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- politica1de dividend - actionarii ar trebui sa ia in considerare faptul ca plata oricaror dividende viitoare
se va face la discretia Adunarii Generale a Actionarilor, dupa luarea in considerare a diversilor factori,
inclusiv rezultatele operationale ale Societatii, conditiile financiare si necesarul curent si anticipat de
numerar.

Sectiun,ea D. lnformatii esentiale privind oferta publica de valori mobiliare

0.1 . Care sunt conditiile si calendarul pentru a investi in aceasta valoare mobiliara?
Conditii generale si calendarul ofertei

Oferta aIre ca obiect un numar de 429.805.503 actiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare
egala, eimise in forma dematerializata, de catre CEMACON S.A. in conformitate cu hotararea AGEA nr.
1/28.04.2022, oferite la un pret de emisiune de O,15 lei/actiune, egal cu valoarea nominala plus o prima
de emisiune de 0,05 lei/actiune. Fiecarui actionar la data de înregistrare 21 .07.2022 i-a fost alocat cate
un drept de preferinta pentru fiecare actiune detinuta. Potrivit aceleasi hotarari, drepturile de preferinta
nu sunt tranzactionabile, iar actiunile ramase nesubscrise in cele doua etape de derulare a Ofertei se
vor anul,3 prin decizia Consiliului de Administratie.
PRA
Persoanele indreptatite sa subscrie in cadrul Ofertei sunt actionarii Emitentului inscrisi in ~ f-s'irul 11~G'~
Actionarilor la data de inregistrare de 21 .07.2022, stabilita prin hotararea AGEA publicata i
Oficial al Romaniei Partea IV-a nr. 2201/25.05.2022, carora, la data platii de 22.07.2022, li ~ uAl!I~ ~ ţ
un numc:1r de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute la data de inregistrare g AP
!1
~
Numarul de actiuni noi care pot fi subscrise de un actionar in baza exercitarii drepturilor d lretem-R.ŞA; p
detinute se calculeaza prin inmultirea numarului de drepturi de preferinta detinute cu rata de
-4.-?>
de 0,84!99999999. Fiecare actionar va putea sa subscrie 0,8499999999 actiuni noi la un ~ ~ ~..,:.
subscriere de O,15 lei/actiune pentru fiecare actiune detinuta la data de inregistrare.
ln cazul in care, in urma aplicarii calculului matematic (,. numar drepturi de preferinta" x 0,8499999999),
numarul maxim de actiuni care poate fi subscris in cadrul exercitarii drepturilor de preferinta nu este un
numar natural, numarul maxim de actiuni care pot fi efectiv subscrise va ti rotunjit in minus la cel mai
apropiat numar natural intreg inferior.

îlo~ ~

w

\

.P... 1.1.1J./l..11P 2.Z-

Perioada de subswi!=!re Etapa I este de 31 zile calendaristice, respectiv de la data de
pana la data de >.f.. 06.,.. 2.o.2..:Z--(inclusiv), intre orele 9:30 si 17:30 ale fiecarei Zile Lucratoare cu
exceptia ultimei Zile Lucratoare, cand perioada de subscriere se încheie la ora 13:00. Oferta va fi initiata
in ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului potrivit reglementarilor legislative in vigoare.
ln Etapa1 a li-a, actiunile ramase nesubscrise vor putea fi subscrise de catre deţinătorii drepturilor de
preferinţ;ă care au subscris in Etapa I a operatiunii de majorare d,e capital, proportional cu numarul de
actiuni detinute la data de înregistrare.

Pretul dH subscriere in Etapa li este de O,15 lei/actiune, reprezentand O,1 lei/acţiune valoarea nominala
la care se adauga prima de emisiune de 0,05 lei. Termenul de subscriere în Etapa li este de 3 zile
calendaristice, incepand cu a tr~ia zi lu;;ra¼)şre dupa ultima zi lu~t~r~din perioada de oferta a Etapei
I, respectiv, de la data de OJ,.0..1.,.?.-P.tt-pana la data de 0.1~0~..©.Z'a°Aclusiv, intre orele 9:30 si
17:30, cu exceptia ultimei zile, cand perioada de subscriere se incheie la ora 13:00.

Numarul maxim de actiuni pe care ii va putea subscrie un actionar indreptatit in Etapa a li-a se va
calcula prin aplicarea procentului detinut de respectivul actionar la data de inregistrare la numarul de
actiuni ramase nesubscrise dupa incheierea Etapei I.
Pentru c:larificare, doar actionarii care au subscris in Etapa I a majorarii de capital au dreptul de
a subsc1rie si in Etapa a li-a.
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Rezultatele subscrierilor in cele doua etape ale majorarii de capital vor fi facute publice pe site·ul BVB
(https://W1.vw.bvb.ro). Raportul curent aferent rezultatului subscrierilor in Etapa I, care va preciza si
numarul de actiuni disponibile spre subscriere in Etapa a li-a, va fi publicat in termen de 2 zile lucratoare
de la încheierea Perioadei de Oferta a Etapei I, iar notificarea privind rezultatele întregii operatiuni de
majorare a capitalului social va fi publicata pe pagina de internet a BVB si comunicata catre ASF in
termen dE: 5 zile lucratoare de la încheierea Perioadei aferente Etapei a li-a.

Subscrierea
Modalitaltea de subscriere este urmatoarea:
Subscrierea in cadrul Ofertei - Etapa I si Etapa a li-a se realizeaza astfel:
1) Etapa I
- lnvestile>rii care detin actiuni ale Emitentului in Sectiunea I a Depozitarului Central pot subscrie numai
prin lntenmediarul Ofertei, SSIF Estinvest SA, cu sediul in Focsani, str. Republicii nr. 9, tel. 0237
238900, fax. 0237 237471 , e-mail contact@estinvest.ro, catre care vor depune sau transmite
Formularul de Subscriere insolit de dovada platii si documentele mentionate in prezentul Prospect, 1n
Perioada de Subscriere in una din urmatoarele modalitati:
o in format fizic cu semnatura olografa in original, prin curier, scrisoare recomandata sau
personal la sediul Intermediarului:
o la adresa de e-mail contact@estinvest.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata
potrivit cu prevederile Legii 455/2001 privind semnatura electronica.

Plata actiunilor subscrise se face in contul Emitentului deschis la Banca Transilvania cod IBAN RO96
BTRL RONC RT02 3861 5504.
- lnvestitcIrii care detin actiuni ale Emitentului în Sectiunea a li-a a Depozitarului Central {conturi globale)
vor puteai subscrie doar prin Intermediarii la care detin actiunile intr-un cont de investitii, daca
intermediarii au semnat si transmis catre Intermediarul Ofertei Angajamentul de respectare a conditiilor
de derulme a Ofertei, carora le vor transmite, in Perioada de Subscriere, ordinul de subscriere cu
respectarea cerintelor legale si ale procedurilor interne proprii Intermediarului. Plata actiunilor subscrise
se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central si politicile Intermediarului prin care
investitoriul participa la Oferta.
- Investitorii care detin actiuni ale Emitentului in Sectiunea a III-a a Depozitarului Central (conturi ale
Participantilor) vor subscrie direct in sistemul Depozitarului Central S.A., plata acestora fiind in
conformitate cu reglementarile Depozitarului Central S.A., cu conditia sa fi semnat si transmis, catre
Intermediarul Ofertei, Angajamentul de respectare a conditiilor de derulare a Ofertei.
~VEG,

2. Etapa a li-a
c;:,<?
'
Investitorii, indiferent de secţiunea Depozitarului Central unde deţin acţiunile, vor pu ~ subscrie doa )
prin intermediarul ofertei, SSIF Estinvest SA, prin modalităţile precizate la Etapa I.
~
·
~
'r".

Subscrierile realizate in baza unor documente primite in afara Perioadei de subsc %e ;sau care n.u
respecta conditiile mentionate in prezentul Prospect nu vor fi validate.
"'-?1,,
., /
•

~!.'

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toata Perioada de Subscriere, cu exceptia prevazuta
prin art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1129/2017 modificat prin art. 1, punctul 8 din Regulamentul UE
nr. 337/2021 , adica a introducerii de suplimente la prospectul de oferta.
Dupa inc:heierea Perioadei de Oferta aferente celei de a li-a Etape a Ofertei, actiunile nou emise
ramase nesubscrise vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie care va constata rezultatul
operatiunii de majorare de capital social, va aproba modificarea capitalului social prin majorarea
acestuia cu valoarea actiunilor efectiv subscrise si va dispune intreprinderea tuturor demersurilor
necesare modificarii actului constitutrv, respectiv inregistrarii si publicarii acestei modificari. Raportul
14
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Consiliulu i de Administratie cu privire la rezultatul operatiunii va fi transmis catre ASF, BVB si publicat
pe paginile de internet ale Emitentului, Intermediarului Ofertei si BVB.
Dupa aprobarea ASF, Prospectul, Formularele de Subscriere si de Retragere a acceptului de
subscrien9 vor fi disponibile pe pagina de internet a Emitentului (www.cemacon.ro), pe pagina de
internet a Intermediarului Ofertei (www.estinvest.ro), pagina de internet a BVB (www.bvb.ro), precum si,
informat ·fizic, la sediul Emitentului si Intermediarului.
Investitori i vor putea consulta pe pagina de internet a Emitentului, de asemenea, Actul constitutiv al
acestuia, situatiile financiare si rapoartele auditorilor financiari.
Prezentul Prospect nu constituie o oferta sau invitatie facuta de Emitent sau Intermediarul Ofertei sau in
numele le>r de a subscrie actiuni in jurisdictiile unde aceasta oferta sau invitatie nu este autorizata sau
este rest1rictionata in orice mod sau pentru potentiali Investitori ce nu pot subscrie in mod legal.
Persoane,le care decid sa subscrie Actiuni in cadrul prezentei Oferte sunt obligate sa cunoasca
restrictiile si limitarile Ofertei si sa se conformeze acestora. Indiferent de modalitatea aleasa,
subscrieri9a in aceasta Oferta in conformitate cu prezentul Prospect reprezinta acceptarea
neconditionala a termenilor si conditiilor de derulare ale Ofertei si a prezentului Prospect in în tregime,
investitonJI respectiv confirmand ca a primit , citit, inteles si acceptat termenii si conditiile prezentu lui
Prospect si ca a subscris in acord cu acestea.

Cuantumul si procentajul diluarii imediate rezultate în urma ofe rtei
Daca toti actionarii indreptatiti isi vor exercita dreptul de preferinta, ,structura actionariatului si participatia
detinuta in prezent de fiecare dintre acestia la capitalul social al Emitentului nu vor suferi modificari.
Detinerile unui Actionar la Emitent se dilueaza in conditiile în care Actionarul respectiv nu subscrie
integral numarul de Actiuni Noi pe care le poate subscrie conform specificatiilor prezentului Prospect. ln
ipoteza in care un actionar nu participa la majorarea capitalului si toate celelalte actiuni oferite sunt
subscrise, procentul de diluare este de 45,95%. Cu caracter exemplificativ, detinerea de 1,00% in
capitalul social al Emitentului anterior majorarii de capital descrisa in prezentul Prospect va fi diluata la
0,54% ulterior majorarii de capital, în ipoteza ca actionarul in cauza nu subscrie si a exercitarii dreptului
de preferinta de catre toti ceilalti actionari indreptatiti.

Estimari ale costul ul total al emisiunii si ale costurile percepute de la investitor de catre emitent
Emitentul nu percepe in mod direct cheltuieli Investitorilor in Oferta.
Cheltuielile aferente ofertei, care vor fi suportate de Emitent din alte surse decat fondurile atrase in
Oferta, sunt
1. Comisionul Intermediarului Ofertei, in conformitate cu contractul intre parti;
2. Cota perceputa de ASF calculata ca procent de 0,1% din valoarea sumelor efectiv subscrise in mod
valid in of'erta.
3. Taxa ASF de eliberare a certificatului de valori mobiliare pentru actiunile nou-emise - 500 lei;
4. Taxe la Registrul Comertului de inregistrare a majorarii de capital social - estimate la 2.000 lei;
5. Taxe inregistrare instrumente la Depozitarul Central - estimate la 1.000 lei.
~f??.J<VE-::,,
6. Alte cheltuieli incidente operatiunii - estimate la 1.000 lei.
',;<:;;
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D.2. CinE1 este Ofertantul?
Ofertantul valorilor mobiliare este si Emitentul acestora, societatea CEMACON SA
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D.3. De c:e a fost elaborat acest prospect?
Acest Prospect prezinta operatiunea de majorare de capital prin emisiunea a 429.805.503 actiuni nou
emise alei CEMACON SA prin aport în numerar, cu acordarea de drepturi de preferinta potrivit Hotararii
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AGEA nr. 1/28.04.2022, in conformitate cu dispozitiile art. 173 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu modificarile si completarile ulterioare.
Valoarea totala a fondurilor pe care Emitentul le poate atrage în urma derularii Ofertei este de cel mult
64.470.825,45 lei in cazul subscrierii tuturor actiunilor oferite. Aportul în numerar aferent exercitarii
drepturiloir de preferinta va fi utilizat în vederea finantarii dezvoltarii societatii si asigurarea de surse
pentru ac,cesarea de programe de finantare europeana.
Oferta nu face obiectul vreunui acord privind un angajament ferm de subscriere. Emitentul si
lntermedi.arul nu au identificat potentiale conflicte de interese cu privire la Oferta sau care sa influenteze
semnificativ derularea acesteia.

PARTEP, I. INFORMATU PRIVIND EMITENTUL VALORILOR MOBILIARE OBIECT AL
OFERTEI
(conform Anexei nr. 3 din Regulamentul delegat UE nr. 980/2019 cu modificarile si completarile
ulterioare)

SECTIUNIEA 1 - PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATU PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE
EXPERTILOR SI APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE
Punctul '.1.1 Persoane responsabile

lnformatiil'e care au stat la baza elaborarii prezentului Prospect referitoare la Emitent si activitatea sa
sunt furnizate de catre CEMACON S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 178 K, etajul 1, jud.
Cluj, Rornania, înregistrata la Registrul Comertului Cluj sub nr. J12/2466/2012, CUI 677858, Tel.
+40364-711030; Fax +40360-816083; adresa de e-mail office@cemacon.ro, pagina de internet
www.cemacon .ro (,Emitentul").
Intermediarul Ofertei este SSIF ESTINVEST S.A., cu sediul în Focsani, Str. Republicii nr. 9, jud.
Vrancea, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J39/663/1995, Cod Unic de înregistrare
8017326, autorizata de CNVM/ASF prin decizia nr. 2668/2003, nr. atestat: 365/24.05.2006, înregistrata
în Registrul CNVM/ASF cu nr. PJR0îSSIF/390040, telefon 0237238900, fax 0237237471 , e-mail
contact@estinvest.ro, web: www.estinvest.ro.
Persoaneile responsabile pentru informatiile cuprinse în prezentul Prospect:
- din partea Emitentului: Sologon Daniel - Presedinte Director General;
- din partE=a Intermediarului: Lucian Ovidiu ISAC - Director General.
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Punctul ·1.2 Declaratii ale persoanelor responsabile
;.,I)
..... I
O declar.atie a persoanelor responsabile pentru documentul de inregistrare din ca v sa Fief
ca
informatiUe incluse in documentul de inregistrare sunt, dupa cunostintele lor, conforme cu realitatea si
ca documentul de înregistrare nu contine omisiuni susceptibile sa ii afecteze semnificatia

Reprezentantul Emitentului declara ca , dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens,
informatiile referitoare la Emitent incluse in prezentul Prospect su,nt, dupa cunostintele sale, conforme
cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.
Reprezentantul Intermediarului declara ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile în acest sens,
informatii le referitoare la Oferta incluse în prezentul Prospect sunt, dupa cunostintele sale, conforme cu
realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

Punctul ·1.3 Declaratîi si rapoarte ale expertilor
ln cazul iin care Prospectul cantine o declaratie sau un raport atribuite unei persoane care actioneaza in
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calitate d19 expert, se indica detaliile persoanei in cauza. Daca declaratia sau raportul a fost intocmit la
cererea Hmitentului, se precizeaza ca respectiva declaratie sau respectivul raport a fost inclus in
prospect cu consimtamantul persoanei care a autorizat continutul respectivei parti din prospect.
Nu este cazul.

Punctul 'I .4 Informalii din surse terte
ln cazul in care informatiile provin de la o terta parte, se furnizeaza o confirmare a faptului ca
informatiii'e in cauza au fost reproduse cu acuratete si ca, dupa cunostintele emitentului si in masura in
care acesta poate sa confirme avand in vedere datele publicate de terta parte in cauza, nu au fost
omise fa1ote care ar face ca informatiile reproduse sa fie incorecte sau sa induca in eroare. Se
mentione.aza, de asemenea, sursa (sursele) informatiilor in cauza.
Nu este cazul, in afara rapoartelor de audit asupra situatiilor financiare istorice.

Punctul ·t .5 Declaratie
Persoane,le responsabile declara ca acest prospect a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere
Financiara in calitate de autoritate competenta în temeiul Regulamentului UE nr. 1129/2017.
Autoritate,a de Supraveghere Financiara aproba acest prospect doar din punctul de vedere al îndeplinirii
standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil si coerent impuse de Regulamentul UE nr.
1129/2017. Aceasta aprobare nu este considerata drept o aprobare a emitentului care face obiectul
acestui pirospect.
Prospectul a fost elaborat în formatul unui prospect simplificat în conformitate cu articolul nr. 14 din
Regulam1:ntul UE nr. 1129/2017.

SECTIUfllEA 2 -AUDITORI STATUTARI
Punctul :2.1
Numele auditorilor emitentului pentru perioada vizata de informatiile financiare istorice (împreuna cu
aparteneirita lor la un organism profesional).
Auditorul financiar al Emitentului este societatea DELOITTE AUDIT S.R.L., înregistrata în Registrul
public ele!ctronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit cu numărul FA 25, cu sediul în Clădirea The
Mark, Calea Griviţei nr. 84-98 şi 100-102 , etajul 9 , Sector 1 Bucureşti , România, partener de audit AnaCorina Diimitriu.
Deloitte ţ~udit SRL auditeaza situatille financiare anuale. De asemenea, auditeaza semestrial rapoartele
tranzactiilor cu partile afiliate. La 31 .12.2020 a auditat situatiile fin anciare individuale si consolidate, iar
la 31 .12.:2021 , doar situatii individuale, deoarece urmare a fuziunii dintre CEMACON SA si CEMACON
REAL ESTATE SRL, înregistrata la 29.06.2021 , nu s-au mai întocmit situatii financiare conso""·o=«;;,-__
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SECTIU~~EA 3 - FACTORI DE RISC
Punctul :3.1
Riscuri ln1terne

~

i

.

~
'C,
i;l.-0

"
,.

'<,?1,,

•

• ::ct'~·

--

i

Realizarea obiectivelor strategice si operationale este influentata direct atat de oportunitati, cat si de
multiple riscuri si incertitudini generate de factori externi cum ar fi evolutia pietei de constructii
rezidentiale, sezonalitatea si conditii de vreme dar si de diversi factori interni.
Cemacon a implementat un proces de mangement al riscurilor caracterizat prin identificarea,
cuantificarea si gestionarea proactiva a riscurilor potentiale prin măsuri de reducere al acestora la un
nivel rezonabil si asumat conştient.
Procesul de management al riscurilor urmareste ca:
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obiectivele asumate de catre management sunt fezabile,
riscurile semnificative sunt identificate si evaluate obiectiv, pentru toate procesele si
departamentele,
st.ml alocate resurse adecvate pentru reducerea, transferul sau eliminarea riscurilor semnifictive,
sunt definite si implementate masurile necesare pentru controlul prevenitv, reducerea riscurilor si
minimizarea pierderilor in cazul producerii unui eveniment negativ,
st:adiul implementarii masurilor de control este monitorizat constant,
nivelul de risc din organizatie este reevaluat periodic,
riscurile remanente sunt comunicate şi conştientizate în organizatie.
La nivelul companiei exista functiunea de control intern si managementul riscurilor care monitorizeaza
riscurile business-ului. Periodic se intocmeste o actualizare a hartii riscurilor care se discuta la nivel de
management si se prezinta in consiliul de administratie. Pachetul bugetar anual cantine si o analiza a
principale:lor riscuri si a masurilor avute in vedere de management pentru gestionarea acestora.
PrincipalE!le riscuri operationale in 2021 cu influenta în performanta companiei si observatii privind
evolutia lor sunt prezentate mai jos:
1.Pandennia de COVID 19
ln contextul declansarii in anul 2020 a pandemiei de COVID 19, conducerea societalii a luat toate
masurile pentru protectia sanatatii salariatilor, cu toate acestea riscul de imbolnavire a acestora s-a
mentinut, sediul si fabricile detinute de companie fiind in zone de risc maxim, unde constant, si in anul
2020 si in anul 2021 incidenta cazurilor a fost ridicata. Cu toate ca anul 2021 a adus o diminuare a
numarului de cazuri grave. incidenta a ramas crescuta. Societatea a luat toate masurile necesare
pentru a asigura fluxurile continue de activitate, actionand in aceelasi timp pentru a proteja sanatatea
angajatilcir. Si in anul 2021 . s-au asigurat permanent personalului masti de protectie conform
standardE31or si dezinfectanti.
2. Credit1ul comercial
ln conditiile presiunii pe cresterea limitelor de credit acordate clientilor care au caracterizat sectorul
construct1iilor, creditul comercial reprezinta unul din dimensiunile de risc cele mal relevante pentru
Cemacorn.
ln cadrul departamentului financiar, exista o persoana specializata cu rol de credit controller; pentru
minimizarea riscului compania a folosit in anul 2021 , pentru al optulea an consecutiv, asigurarea pentru
creditul comercial de la liderul pietei --compania franceza Coface, precum si retinerea de garantii din
partea clientilor, inclusiv scrisori de garantie bancara, gajuri si instrumente de plata avalizate. La data
de 31 .12.2021 , numarul clientilor asigurati la COFACE este de 123, valoarea totala a acestor limite
asigurate ofera o acoperire semnificativa a riscului de neincasare.
Credit controllerul efectueaza o evaluarea continua a soldurilor si riscului de neincasare; clientii sunt
distribuiti pe clase de risc în urma unei analize complexe care tine cont de ratingul Coface, plafonul
acoperit de asigurarea de credit comercial, garantiile si calitatea lor, comportamentul de plata al
clientului precum si alte informalii calitative culese direct din piata prin agentii de vanzari si din alte
surse. Functie de clasa de risc definite, sunt aplicate monitorizari periodice cu privire la pro..9eduri de
Insolventa, status ONRC, procese pe rol, datorii ANAF, CIP. precum si analize pe informatiile finânciare
actualizalre cu frecventa anuala/semestriala.
f

3. Conformarea la cerintele legale.
Echipa de management si Consiliul de Administratie sunt angajate în respectare~
deplină la toate cerinţele legale, de orice natură .

şi

cor;iformarea
i

4. Actiunile competitiei
Acţiunile

competiţiei au fost contracarate prin implementarea unor campanii promotionale si
motivatio1nale pentru partenerii traditionali.

Riscuri E:xterne
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Riscul creisterii presiunilor inflationiste
Societatea a acordat o atentie deosebita presiunilor inflationiste care s-au manifestat mai accentuat
incepand cu semestrul al doilea din anul 2021 . Aceste presiuni s-au manifestat in special in zona de
energie si gaz si incepand din ultimul trimestru al anului si pe zona de materii prime auxiliare si
ambalaje.
Riscul variaţiilor de curs valutar
în monedă străină sunt înregistrate în contabilitate la cursurile de schimb din data
efectuării lor, castigurile şi pierderile rezultate din decontarea unor astfel de tranzacţii precum şi din
conversiai unor active şi pasive monetare exprimate în monedă straină, fiind recunoscute la cheltuieli
sau venituri în contul de profit şi pierdere.
Tranzacţiiile societăţii

Soldurile disponibilităţilor în monedă străină sunt convertite în lei la cursul de schimb de la
anului.
Compania nu are angajate la data de 31 .12.2021 credite in moneda straina.

sfârşitul

Riscul ratei dobânzii
Riscul ra1!ei dobânzii reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca urmare a
variaţiei ratelor dobânzilor de pe piaţă. La data de 31 .12.2021 , societatea nu are angajate credite
bancare.
Riscul de lichiditate
Gestionarea riscului de lichiditate apartine conducerii societalii, care a constituit un 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 în
corespondenta a profilurilor de scadenta a activelor si datoriilor financiare.
Disponibi lul de numerar si echivalente numerar la finalul anului 2021 este de 84,22 milioane lei,
reprezentand 48% din cifra de afaceri neta de 176,02 milioane lei.
Riscuri privind Acţiunile
Din punc1t de vedere al valorii tranzacţiilor efectuate sau al capitalizării pieţei , Bursa de Valori Bucureşti
poate fi c:onsiderată o bursă de dimensiuni reduse, comparativ cu alte burse din lume, existând astfel
riscuri le!~ate de lichiditatea redusă a pieţei , precum şi de volatilitatea ridicată a preţului acţiunilor
tranzacţionate.

a pieţei poate determina imposibilitatea cumpărării sau vânzării de acţiuni ale
a avea un impact semnificativ asupra preţului acelei acţiuni , generând astfel şi o
volatilitati~ ridicată a preţului acţiun ilor.
Structura de actionariat la finalul anului 2021 este concentrata, societatea avand la finalul anului 2021
doi actioinari mari care actioneaza concertat si care cumuleaza o detinere de peste 90%, fapt ce
determina un freefloat mic si pe cale de consecinta o lichiditate scazuta pe bursa.
Lichiditat1:'!a

redusă

Societăţii fără

Riscurile sistemice privind emitentul
Sunt celei provocate de evolutia evenimentelor politice si economice care influenteaza în mod obiectiv,
intr-un s1ens sau altul, întreg sistemul economic al unei unitati geo-politice. Riscul sistemic este
nediferenitiat si nu poate fi prevenit.
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SECTIU~~EA 4 - INFORMATU DESPRE EMITENT
Punctul ,4.1
Denumirea Emitentului
CEMACON S.A.
Punctul 4 .2
Sediul si elemente de identificare
CEMACON S.A. , persoana juridica romana, cu sediul social in Cluj-Napoca. Calea Turzii nr. 178 K,
etajul 1, jud. Cluj, Remania, înregistrata la Registrul Comertului Cluj sub nr. J12/2466/2012, CUI
677858, 40364-711030; Fax +40360-816083; adresa de e-mail office@cemacon.ro , pagina de internet
www.cernacon.ro, este constituita si functioneaza in temeiul legislatiei romane.
Emitentul! declara ca informatiile de pe pagina de internet a societatii (www.cemacon .ro) nu fac parte din
prospect, cu exceptia cazului în care aceste informatii sunt incluse, prin trimitere, in prospect.

SECTIUNEA 5 - PREZENTARE GENERALA A ACTIVITATILOR
Punctul :5.1 Activitati principale
Profilul pirincipal de activitate al societatii este producerea si comercializarea de elemente pentru zidarie
din argila arsa, avand utilizare in lucrari de constructii civile si industriale. Activitatea principala a
societatii conform codificarii CAEN este 2332 - fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru
constructii, din argila arsa.
Experienlta de peste 50 de ani si dorinta permanenta de inovare, si-au pus amprenta pe evolutia
societatii. Prin imbunatatirea si diversificarea gamei de produse. societatea a reusit sa mentina de-a
lungul an ilor o evolutie ascendenta, inregistrand cresteri constante de productivitate si ajungand in topul
producatorilor de sisteme de zidarie din Remania.
Sediul central al Cemacon este in Cluj-Napoca. Productia este asigurata, in principal, de fabrica din
localitate,a Recea, judelui Salaj, unde compania utilizeaza cea mai moderna linie de fabricatie din sudestul Europei, precum si de fabrica din Zalau, repusa in functie incepand cu anul 2015. Productia de
buiandru!~i este asigurata de fabrica din localitatea Recea, judetul Salaj.

lncepandl din toamna anului 201 O, Societatea opereaza cea mai moderna linie de productie de blocuri
ceramice din Remania, cu o capacitate maxima de 385.000 mdan din produsul de baza, investitie
derulata intre anii 2008-2010.
Procesul de productie este unul modern, adaptat tehnologiei de ultima ora, în care factorul uman
intervine doar în procesul de urmarire si corectare a programelor utilizate. P{
automatizarea
proceselor se obtin costuri operationaie mai bune si indicatori de calitate superiori.
În anul 2:021 , gradul de utilizare a capacităţii de producţie a fost de 100%, pe sort\[ne nţatia actuala.
Capacitatea de producţie maxima anuală de la fabrica din Recea1este de 385.000 metri cubi fizici din
produsul de baza.
ln anul 2:021 a fost continuata operarea liniei de la Zalau, în contextul cererii de pe piata de blocuri
ceramice.
CEMACON are o cota de piata estimata de cca. 18% la nivel national. Aceasta performanta a fost
facilitata •de implicarea retelei de distributie, puternic consolidata si motivata de parteneriatul nostru si de
o buna acoperire nationala, avand peste peste 350 puncte de v anzare a produselor CEMACON la
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nivelul intIregii tari. Compania a reusit sa atraga distribuitori regionali importanti, iar acum colaboram cu
cele mai mari retele de bricolaj din Remania.
ln cursul ,anului 2018, CEMACON SA a pornit prima linie de producţie de blocuri ceramice umplute cu
România şi a inaugurat propria fabrica de buiandrugi, ambele dotate cu tehnologie de
Astfel, incepand cu anul 2019, CEMACON produce singurele blocuri ceramice
portante umplute cu vată bazaltică. ln anul 2021 piata de blocuri ceramice si-a pastrat ritmul de crestere
a cererii pentru produsele de zidarie si a marcat o crestere a interesului pentru produsele cu beneficii in
zona de lzolatie termica si fonica, fapt pentru care compania si-a focusat in anul 2021 atentia asupra
blocurilor ceramice umplute cu vata bazaltica pentru a raspunde ceirintelor pietei.
vată bazaltică din
ultimă ge:neraţie.

Descrierea oricarei modificari semnificative care afecteaza operatiuni/e si principalele activitati ale
emitentului de la sfarsitul perioadei vizate de ultimele situatii financiare auditate si publicate
Nu este cazul

Punctul fi.2 lnvestitiile
O descrieire a investitiilor semnificative ale emitentului realizate de la data ultimelor situatii financiare
publicate, aflate in curs si/sau pentru care au fost deja asumate angajamente ferme, impreuna cu sursa
anticipata de fonduri.
ln anul 2022, Cemacon va sustine cel mai mare efort investitional de pana acum. Principalele. investitii
propuse fac referire la proiecte cu finantare din fonduri nerambursabile, menite a aduce un impact
imediat si semnificativ in business; de asemeni, se vor finaliza cateva repere de investitii aflate în curs la
începutul acestui an.
Pe langa acestea, alocarile mai vizeaza investitii de reparatii capitale, înlocuire si upgrade pentru mai

multe zone de activitate din companii, pfecum si investitii noi toate cu rol important in continuitatea
activitatii companiei si în eficientizarea de cost.
Impactul cel mai mare revine investitiei in noua fabrica de la Recea in care se vor produce elemente de
invelis ceiramic si elemente de fatada.
Planul de investitii pentru anul 2022 aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor (lei}:
Proiecte de lnvestitii
lnvestitii Nefinalizate 2021
lnvestitii de lmbunatatire
lnvestitii Curente
Total lnvestitii + Proiecte
Valoare Finantari Nerambursabile
Valoare Meta

72.395.367
2.385.333
17.753.417
18.160.429
110.694.546
12~75-7-:815
97.936.731

SECTIUNEA 6 - INFORMATII PRIVIND TENDINTELE

O descri1?re a (a) principalelor tendinte care au afectat productia, vanzarile si stocurile, costurile si
preturile de vanzare, a (b) oricarei modificari semnificative a performanei financiare, de la sfarsitul
ultimului exercitiu financiar incheiat si pana la data intocmirii Prospectului si, respectiv, a (c) oricarei
tendinte, incertitudini, cerinte, angajament sau eveniment cunoscut(e) care prezinta o probabilitate
rezonabil.a de a afecta semnificativ perspectivele emitentului, cel putin pentru exercitiul financiar in curs.
Printre tendintele negative pentru perioada urmatoare pe care managementul societatii le monitorizeaza
si care pot afecta Societatea si ramura in care activeaza mentionam conflictul din Ucraina, cresterile
preturilor la energie electrica, la gaze naturale la materii auxiliare si la ambalaje, perspectiva de
mentinen: a inflatiei la un nivel ridicat pentru un orizont de timp de mai mult de 3 ani, efectele pandemiei
COVID precum si perspectiva de crestere pentru urmatoarea perioada a dobanzilor la credite si
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reducerea gradului de îndatorare. avand ca efect scaderea cererii de locuinte noi si, implicit, contractia
pietei malterialelor de constructie.
ln contextul conflictului din Ucraina, managementul companiei acorda o atentie sporita acestei situatii cu
potential impact negativ asupra pietelor globale de materii prime, combustibili si energie. Societatea
analizeaz:a mai multe scenarii de lucru pe partea aprovizionarii cu materii prime, combustibili, energie si
gaze naturale.
ln conte>rtul pandemiei de COVID 19, conducerea societatii a luat toate masurile pentru protectia
sanatatii salariatilor, cu toate acestea riscul de imbolnavire al acestora se mentine, sediul si fabricile
detinute de companie fiind in zone de risc crescut, unde constant in ultimul an incidenta cazurilor a fost
ridicata.
Nu existai dependente strategice de furnizori, precum nici de materii prime cu preturi cotate, stocurile
sunt la niveluri optime pentru a asigura desfasurarea fara întreruperi a activitatii curente, nu exista
dependente de clienti strategici din perspectiva de fluxuri de numerar, iar compania dispune de
soliditate financiara. Cu toate acestea, managementul companiei a analizat mai multe potentiale
scenarii negative care pot fi induse de actuala situatie internationala si nationala si manifesta o
atitudine de expectative vigilenta care sa ii permita sa reactioneaza in cazul materializarii unui scenariu
de risc.
La nivelul societatii, este dezvoltat un plan de continuitate a activităţii, întreaga echipa de management
executiv fiind pregatita sa aplice planurile de urgenţă pentru a asigura continuitatea operaţională.

SECTIUNEA 7 - PREVIZIUNI SAU ESTIMARI PRIVIND PROFITUL
Punctul :7.1 Previziuni privind profitul
Dupa doi ani marcati de pandemie si de masurile restrictive adoptate in acest context, in care Cemacon
a reusit c, performanta comerciala si financiara deosebita, bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2022
este unul de crestere a cifrei de afaceri. Se tinteste depasirea performantelor din 2021 prin fructificarea
investitiilor derulate in ultimii ani, a portofoliului de produse si a pozitionarii de brand. precum si a
eficientei procesului de productie. Rezultatul net este marcat de elemente de cost ce au avut cresteri
semnifiec1tive fata de anul 2021 (Energie, Combustibil, Materii Prime, Emisii CO2), în ~ona-comerciala
premisa de baza este mentinerea cererii de materiale de zidarie din piata si menfinerea unui ritm
constant al productivitatii.

Buaetul c,entru anul 2022:
Indicator
Cifra de .Afaceri neta
Vanzari ~~ete Produse Finite
Vanzarea Marfurilor
Alte Venituri
Total Ve1nituri Ooerationale
Transport si Logistica
Cheltuieli Salariale
Energie. Gaz si Apa
Materii Pirime, Materiale, Piese de schimb
Alte Cheltuieli
Total Cheltuieli Operationale
EBITDA
Rezultat Financiar
Profit Brut
Profit Neit

BVC 2022 {lei)
212,247,781
207,681 ,229
3,196 ,828
22,326,882
233,204,939
23,479,258
42,581 ,290
29,284 ,560
39,195,776
31 ,620,190
166,161 ,073
69,918,369
-703,200
52,736,666
45,880,899

Bugetat vs. Realizat 2021
21 %
25%
-62%
-26%
14%
21%
7%
78%
24%
21 %
24%
-6%

-10%
-16%
12
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Punctul 7.2 Noi previziuni privind profitul
Nu este cazul
Punctul 7.3 Declaratie privind prognozele
O declarntie conform careia previziunea sau estimarea privind profitul a fost elaborata si pregatita pe o
baza cam este alat: (a) camparabila cu informatiile financiare istorice, cal si (b) conforma cu politicile
contabile ale emitentului.
Conducerea emitentului declara ca estimarea privind profitul a fost elaborata si pregatita pe o baza care
este atat comparabila cu informatiile financiare istorice, cat si conforma cu politicile contabile ale
emitentului.

SECTIUNIEA
8 - ORGANELE DE ADMINISTRARE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE SI
CONDUCEREA SUPERIOARA
Punctul 8.1. Numele, adresa de la locul de munca si functia în cadrul societalii emitente ale
urmatoarelor persoane si principalele activitati desfasurate de acestea în afara societalii emitente, daca
activitatilE! in cauza sunt semnificative pentru societatea emitenta: (a) membrii organelor de
administri3re, conducere sau supraveghere; (b) asocialii comanditati, în cazul unei societati în
comandit::1 pe actiuni; (c) fondatorii, in cazul unei societali infiintate de mai putin de cinci ani; (d) orice
membru al conducerii superioare al carui nume poate fi mentionat pentru a dovedi ca societatea
emitenta ,dispune de pregatirea si experienta necesara pentru conducerea activitatilor sale.

Societatea Comerciala Cemacon SA este adm inistrata de un Consiliu de Administratie, compus din 5
membri alesi pe o perioada de 4 ani, si care isi exercita mandatul, în interesul societalii, cu prudenta si
diligenta 1unui bun administrator si care ia toate masurile necesare si utile care sunt de o petenta sa,
in vederea realizarii activitatii societalii in cele mai bune conditii.
Consiliul de Administratie este subordonat Adunarii Generale a Actionarilor.
/
•
Componenta actuala a Consiliului de Administratie CEMACON SA este urmatoarea:
1. Domnul Daniel Sologon - Presedintele CA - detine titlul de Master în Administrarea afacerilor,
Facultatea de Business (2005) si Licenta in Management, Facultatea de Studii Europene (2004),
ambele la Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Experienta directa de private equity si investitii de
portofoliu dobandita in cadrul Middle Europe lnvestments, Palmer Capital Group (2009-2011 ) prin
implicarei3 la nivel de consilii de administratie si management executiv în companiile din portofoliu in
vederea imbunatirii performantelor financiare si identificarea de oportunitati de investitii si formalizarea
lor ca pro,puneri de business. Are experienta ca Analist financiar & marketing la Schuller Eh'klar, filiala
a unui grup austriac, lider in domeniul materialelor de finisaje in constructii si ca Analist financiar la nivel
de proiecte de investitii in cadrul dezvoltatorului imobiliar lmoinvest SA, Grupul Financiar lmofinance.
Manager operational, responsabil cu conducerea, integrarea si eficientizarea functiunilor de logistica.
asamblare si servicii în garantie în cadrul Grupului de firme Brinel, lider regional IT&C.
2. Domriul Dragos Pavai - membru CA -este absolvent al Facultatii de Matematica Informatica a
Universitatii Alexandru Ioan Cuza din lasi. Din anul 1992 conduce compania DEDEMAN;
3. Doamna Dana Rodica Beju - membru CA - are o experienta de peste 30 de ani in domeniul
economic din care 15 ani in domeniul financiar-bancar. ln prezent este analist financiar in cadrul
DEDEM..A1N, cea mai dinamica companie romaneasca de pe piata de bricolaj. A activat in cadrul OTP
Bank Rornania si in cadrul BRD - Soc. Gen. Expertiza dobandita in piata de capital alat in cadrul BRD Soc. Gen. cat si in cadrul societalii de intermediere financiara Confident Invest, constituie un atu
important pentru exercitarea functiei de administrator al CEMACON SA , functie detinuta din aprilie
2017.
4. Doamna Karina Pavai - membru CA - este absolventa a Queen Mary, University Of London
sectiunec1 de Administrare a Afacerilor si a unui masterat în domeniul financiar la University of
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Cambridgie, are o exerienta de 5 ani în domeniul financiar si al investitiilor. Este membru in Comitetul de
investitii al platformei ROCA, ocupand in aceelasi timp si functia de Director de Dezvoltare in cadrul
DEDEMA.N si Pavai Holding. ln intervalul 2018-2019 a fost membru în Consiliul de administratie al
CONPET SA. lncepand cu anul 2019 ocupa functia de membru in Comitetul de lnvestitii al Equaliant
Capital, iar din anul 2021 este membru al Board-ului Endeavor Roman ia.
5. Domnul Adrian Fercu - membru CA - de profesie economist, dl. Adrian Fercu are o experienta de
peste 20 de ani în domeniul financiar bancar. ln perioada 1999-2019, dl. Fercu a acumulat o vasta
exerienta in cadrul Unicredit Bank, RBS Bank, Banca Comerciale Romana si Banca Carpatica, ocupand
diverse functii de conducere de la Manager Relatii Clienti pana la director Regional. Din anul 2019, dl.
Fercu face parte din echipa DEDEMAN, ocupandu-se de derularea investitiilor. Din anul 2020, dl. Fercu
este membru al Consiliului de Administratie al societalii Vrancart, iar din 28.04.2021 este membru in
Consiliul de Administratie al comaniei CEMACON.
Conducerea executivă a Companiei este asigurată de doi directori, persoane fizice, care au atributii
delegate de la Consiliul de Administraţie. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente
conducerii Companiei, în limitele obiectului de activitate al acesteia şi cu respectarea competenţelor
exclusive rezervate de lege, de Actul Constitutiv, Consiliului de Administraţie şi Adunarea Generală a
Acţiona rili0r.

Componemta actuala a conducerii executive a CEMACON SA este urmatoarea:
1. Daniel Sologon - Director General - prezentare CV mai sus;
2. Bogdlan Cojocaru-Lungu - Director Financiar - de profesie economist, dl. Cojocaru-Lungu s-a
alaturat echipei CEMACON din anul 2013, ocupand succesiv functiile de Controller Financiar si
Manager Financiar Adjunct. Anterior dl. Cojocaru-Lungu a dobandit o experienta de audit al situatiilor
financiare de doi ani in cadrul KPMG - una dintre cele mai prestigioase companii internationale de audit
si consulltanta. Exercitarea functiei de Controller Financiar, a presupus întocmirea, urmarirea si
executarea bugetelor pe departament, a bugetului general. Realizarea analizei de cost. de profitabilitate
si de op,ortunitate; Construirea si adaptarera sistemului de raportare financiara interna si externa;
Realizare•a modelarii financiara si a scenariilor pentru diverse proiecte sau oportunitati de dezvoltare ale
companieii; Identificarea oportunitatilor si participarea in echipele de proiect, pentru atragerea diverselor
finantari; Dezvoltarea si implementarea instrumentelor de lucru mai eficiente pentru imbunatatirea
productivitatii.
Adresa de la locul de munca pentru persoanele prezentate mai sus este Cluj Napoca, Calea Turzii, nr.
178 K, etaj 1, judetul Cluj.
Doamna Karina Pavai este fiica Domnului Dragos Pavai. Nu exista alte relaţii de rudenie între ceilalti
membrii ai Conducerii sau Consiliului de Adminstratie.
Emitentul! declara ca niciuna dintre persoanele mentionate in aceasta sectiune, punctul 8.1., nu se
incadreaza in categoriile pentru care Regulamentu l 980/2019 (Anexa 3, sectiunea 8.1) prevede
prezentarea informatiitor privind ocuparea de pozitii de conducere in alte societali ~ -u-ltjrnii Ginei ani,
condamnari pentru frauda, proceduri de faliment, incriminari sau sanctiuni publice oficrale.
f
Punctul IB.2 Potentiale conflicte de interese

La nivelu I organelor de administrare, conducere si supraveghere si al conducerii superioare nu s-au
identificalt situatii de conflict de interese, nici intelegeri, acord cu actionarii principali, furnizori sau alte
persoanei in temeiul carora oricare din persoanele mentionate la punctul 8.1 a fost aleasa ca membru al
unui orgain de administrare, conducere sau supraveghere sau ca membru al conducerii superioare.
Nu existai restrictii acceptate de persoanele mentionate la punctul 8.1 privind cesionarea, într-o anumita
perioada de timp, a participarilor lor la capitalul social al emitentulu i.
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SECTIUNIEA 9 - ACTIONARII SEMNIFICATIVI
Punctul B.1 Actionari cu detineri cunoscute de peste 5% din capitalul social
Potrivit itnformatiilor furnizate de catre Depozitarul Central, la data de 15.04.2022 structura
actionariaitului Emitentului este urmatoarea:
Actionar
Numar actiuni
Procent detinut
PAVAL HOLDING SRL Bacau
393.492.536
77,8186%
PIF INDUSTRIAL Bacau
84.315.847
16,6746%
Persoane fizice
21 .050.323.
4,1630%
Persoane iuridice
6.794.827
1,3438%
Total
505.653.533
100%
Punctul B.2. Drepturi de vot
Nu exista situatii in care actionari ai emitentului sa aiba drepturi de vot diferite.
Punctu l ~t3 Controlul asupra Emitentului
Emitentul este controlat in mod direct de catre PAVAL HOLDING SRL Bacau . care detine o participatie
de 77,8186% din capitalul social al Emitentului, iar împreuna cu PIF INDUSTRIAL SRL Bacau, cu care
actioneaza in mod concertat, detine 94,4932%.
PAVAL HOLDING SRL Bacau este detinut de Dl. Dragos Pavai, care detine 60% din partile sociale, si
de Ol. Ad1rian Pavai. care detine 40% din partile sociale ale societalii.
PIF INDUSTRIAL SRL Bacau este detinut in parti egale. cate 50% fiecare, de catre Ol. Adrian Pavai si
Dl. Dragos Pavai.
Astfel, controlul indirect asupra Emitentului este exercitat de catre D-nif Dragos si Adrian Pavai, care
sunt frati.
Controlul asupra Emitentului se face conform prevederilor legale si ale actului constitutiv. Structurile si
procesele! de guvernanta corporativa asigura exercitarea statutara a controlului asupra Emitentulu i.
Punctul H.4 Acorduri privind schimbari viitoare in Controlul asupra Emitentului
Emitentul nu are cunostinta de existenta unor acorduri a caror aplicare poate genera, la o data
ulterioara , schimbarea controlului.

SECTIUNIEA 10. TRANZACTIILE CU PARTI AFILIATE
Punctul 10.1 Trebuie comunicate detalii privind tranzacfiile cu pa,ri afiliate [care, în acest sens, sunt
cele prev.fizute în standardele adoptate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002), încheiate
de emiteint după data ultimelor situaJii financiare, în conformitate cu standardul relevant adoptat în
temeiul F~egulamentului (CE) nr. 1606/2002, dacă este aplicabil. Dacă standardele în cauză nu i se
aplică emitentului, se publică următoarele informaJii: (a) natura şi cuantumul tuturor tranzacţiilor care,
luate sep.arat sau în ansamblu, sunt semnmcative pentru emitent. Dacă tranzacţiile cu părfi afiliate nu sau desfăşurat în condiJiile pieţei, se explică motivele. ln cazul împrumuturilor în curs, inclusiv al
garanfiiloir de orice tip, se indică cuantumul soldului de rambursat; (b) cuantumul sau procentajul
reprezenl'at de tranzacţiile încheiate cu părfi afiliate din cifra de afaceri a emitentului
Pe parcursul anilor 2019, 2020 si 2021 Emitentul a efectuat tranzactii cu parti afiliate, astfel:
lei
Dedemc1n SRL
Vanzari bunuri/ servicii
Cifra de afaceri
% din cifra de afaceri
Total active
% din total active

Vanzari de bunuri si servicii
2021
2020
22.190.686
10.533.765
12.507.703
176.008.642
125.216.403
143.011 .750
13%
8%
311 .255.994
269.195.697
254.582.416
7%
4%
25

2019

9%
5%
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Cemacc:m Real Estate
Vanzari bunuri/servicii
Cifra de afaceri
% din cifra de afaceri
Total ac:tive
% din total active

Vanzari de bunuri si servicii

-

2.307
125.216.403

176.008.642

-

38.000
146.011 .750
0.00%

311 .255.994

0.03%

269.195.697
0,00%

254.582.416
0,00%

0,01%

lei
Dedem:an SRL
Achizitii de bunuri si
servicii
Total da1torii
% din toital datorii

Achizitii de bunuri si servicii
2021
2020
232.371
73.661.438
0,32%

Cemacon Real Estate
Achizitii de bunuri si
servicii
Total da1torii
% din tcital datorii

444.473
80.533.324

2019
218.391
88.517.756

0,55%

0,25%

Achizitii de bunuri si servicii
2021
2020
227.874
73.661.438

654.985
80.533.324
0%

2019
2.154.431
88.517.756

1%

2%

SECTIUNEA 11 - INFORMATII FINANCIARE PRIVIND ACTIVELE SI DATORIILE, POZITIA
FINANCIARA PROFITURILE SI PIERDERILE EMITENTULUI
Punctul 11.1.1 Situatii financiare anuale
lnformatiile financiare incluse in acest Prospect sunt extrase din situatiile financiare auditate ale
Emitentului la 31 .12.2020 si la 31.12.2021 , respectiv situatiile financiare interimare neauditate (la
30.06.20:20, 30 .06.2021), situatii întocmite in conformitate cu Standardele lnternationale de Raportare
Financiara cu modificarile si completarile ulterioare aplicabile societalilor ale caror valori mobiliare sunt
admise la tranzactionare pe o piata reglementata.
Situatiile financiare anuale au fost auditate independent.
Ca urmare a finalizarii la data de 29.06.2021 a fuziunii dintre CEMACON SA - in calitate de
societatc3 absorbanta si CEMACON REAL ESTATE SRL - in calitate de societate absorbita,
societatc3a CEMACON SA nu mai intocmeste situatii financiare consolidate incepa nd cu
trimestrul III 2021 .
Situatia 1pozitiei financiare lei):
lndicato1r
individual
31 .12.2021
31 .12.2020
lmobilizari corporale
156.211 .126 138.452.444
lnvestitii imobiliare
8.885.960
8.407.181
lmobilizari necorporale
1.555.775
5.237.579
Drept de utilizare a
18.496.866
20.309.922
activelor in leasina
lnvestitii in actiuni
1.000
45.200
Alte acti\l'e imobilizate
411 .127
347.162
Total Active Imobilizate
185.561 .854 172.799.488
Stocuri
13.075.235
18.314.302
Creante comerciale si
17.064.942
26.767.338

{
I

I

consolidat
31 .12.2019
31 .12.2020
31 .12.2019
131 .986.455 151.162.490 144.632.737
8.202.483
8.414.206
8.442.499
4.750.087
5.442.684
4.955.192
22.081 .760
20.190.324
21.603.368
339.627
7.535
1.513.935
167.405.612 186.723.639
20.307,951
18.314.302
49.205.783
6.568.358

1.649.196
181 .282.992
20.307.951
30.047.150
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similare
Alte activi:
Numerar :si echivalente
numerar
Total Active Circulante
TOT AL ACTIVE
Datorii comerciale si
similare
lmorumuturi
Datorii din operatiuni de
leasinQ
Obligatii din leasing
financiar
Subventii pentru investitii
Datorii privind impozitul pe
orofit
Provizioaine
Total Datorii Curente
Datorii comerciale si
similare
lmorumuturi
Datorii din operatiuni de
leasina
Obligatii din leasing
financiar
Subventii oentru investitiî
Impozit arnanat
Provizioaine
Total Dat:orii Termen
Lung
TOTAL DATORII
ACTIVE NETE
Capital social conform
IFRS
TOTAL CAPITALURI

11 .330.612
84.223.350

-

-

-

-

51 .314.569

17.663.070

51 .333.604

17.724.260

125.694.140
311.255.994
35.223.687

96.396.209
269.195.696
20.260.545

87.176.804
76.216.264
254.582.416 262.939.903
21 .623.217
20.230.824

68.079.361
249.362.352
21 .679.228

645.008

10.167.693
726 .176

7.823.481
916.882

10.167.693
606.578

7.823.481
555.171

2 .088.135

22.183.262

2.189.889

2.183.262

2.189.889

621 .092
975.690

114.072
159.374

99.911
989.652

114.072
159.374

99.911
989.652

11 .096.948
50.650.560

7.748.002
41 .359.125

9.091 .664
42.734.696

7.748.002
41 .209.805

9.091.664
42.428.997

-

-

-

-

-

5.329.619

21 .363.341
5.809.774

27.941 .650
6 .326.946

21 .363.341
5.809.774

27.941 .650
6.210.264

4.259.133

5.971 .820

7.831.473

5.971 .820

7.831.473

6 .885.531
3.756.047
2.780.548
23.010.878

2.808.666
852.625
2.367.974
39.174.201

893.569
555.530
2.233.892
45.783.060

2.808.666

893.569

-

-

2.367.974
38.321.575

2.233.892
45.110.849

73.661 .438
237.594.556
59.779.702

80.533.324
188.662.370
59.779.702

88.5-17.756
166.064.660
59.779.702

79.531 .380
183.408.523
59.779.702

87.539.845
161 .822.507
59.779.702

237.594.556

188.662.373

166.064.660

183.408.523' 161 .822.507

Contul d1e orofit si pierdere (lei):
Indicator
31.12.2021
Cifra de J~faceri Bruta
190.903.036
176.020.735
Cifra de Afaceri Neta
Venituri din vanzari
176.008.642
Alte venituri din
9.582.674
exoloatar,e
Alte castiquri si pierderi
3.874.971
Variatia stocurilor
876.096
Materii prime si
(29.843.988)
consumalbile
Cheltuieli de personal
(29 .208.067)
Alte cheltuieli din
(59.87 4.808)
exploatar,e
EBITDA
74.722.091
Amortizare si deprecieri
(12.850.394)

--

\
individual
31.12.2020
134.456.242
125.249.908
125.216.403
3.601 .200

31.12. 2019
157.260.004
143.607.041
143.011.750
3.827.650

consolidat
31 .12.2020
31 .12.2019
134.422.736 156.664.713
125.216.403 143.011 .750
125.216.403 143.011 .750
3.641 .117
3.938.403

(1.816.529)
1.759.783
(22.031 .384)

(3.250.883}
4.712.072
(28.797.496)

(1.829.822)
1.759.783
(22.031 .384)

(5.584.245)
4.712.072
(28.797.496)

(28.637.701 )
(39.835.492)

(24.836.226)
(45.404.685)

(28.721 .100)
(40.183.191)

(24.922.738)
(45.910.198)

40.151.547
(11 .739.237)

50.379.235
(10.738 341 )

39.747.073
(1 1.380.443)

45.381 .041
(16.998.644)
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Venit De,xeciere Active
EBIT
Venituri fiinanciare
Cheltuieli financiare
Rezultat !Financiar
Profit / (Pierdere)
înainte de impozitare
Cheltuieli cu impozite
Profit / {Pierdere)
Total alte, elemente ale
rezultatului alobal
Total rez:ultat alobal

-

-

58.565.126
1.450.509
(1.135.629)
314.880
58.880.006

26.517.043
1.458.832
(2.597.302)
(1.138.470)
25.378.573

68.124
38.523.841
1.751 .377
(3,079.590)
(1.328.213)
37.195.628

(4.029.057)
54.850.949
17.228.069

(2.843.339)
22.535.234
(62.480)

(3.098.057)
34.097.571
3.339.698

(2 .689.039)
21 .523.538

-

(1.460.479)
25.284.129
10.201.409

72.079.018

22.472.754

37.437.269

21 .523.538

35.485.538

26.471 .363
279.926
(2 .538.712)
(2 .258.786)
24.212.577

2.251 .684
29.448.904
261 .502
(2 .965.798)
(2.704 296)
26.744.608

Situatia iindividuala si consolidata a Fluxului de Numerar (lei):
Indicator
individual
consolidat
31 .12.2021
31 .12.2020
31 .12.2019
31 .12.2020
31 .12.2019
Fluxuri dlin
activitati de
exoloatare
I neasari de la
173.319.698
209.398.690
143.975.421
173.319.698
143.975.421
clienti
Plati catri3
(80.704.7 32)
(81.658.577)
(66.983.505)
(66.983.505)
(81 .658.577)
furnizori
Plati catri3
(20.917.275)
(20.458.072)
(20.458.072)
(17.667.884)
(17.667.884)
anaaiati
Plati impozite si
(23.486.533)
(27 .672.332)
(23.486.533)
(19.460.557)
(19.460.557)
taxe
Impozit pe profit
(2.660.352)
(3.314.043)
(3.314.043)
(2 .329.537)
(2 .329.537)
olatit
Plati de a1siaurari
(701.309)
(625,065)
(494.177)
(625.065
1494.1 77)
Dobanzi Iplatite
(303.940)
(1.516 .992)
{ 1.516.992)
(2 .243.425)
(2 .243.425)
Alte incasari
289.651
1.359.141
1.359.141
132.525
132.525
Alte olati
Plati ctr. lleasing
(122.902)
(99.145)
(306.681 )
(306.681 )
(122.902)
pe termen scurt si
active de valoare
mica
Trezoreria neta
76.629.256
58.171 .727
19.979.351
58.171 .727
19.979.351
din activ itati de
#"EGHe~
exploatare
4
'1,\
Fluxuri ele
~
-;.
trezorerie d in
µ
activitati de
investitii
I>.:~ • )~
Plati penltru
~
- -~l)i,, • ROl~~ţl~
achizitioniarea de
actiuni
Plati penitru
(17.665.057)
(12.446.973)
(17.665.057)
(12.764.943)
(12.446.973)
achizitionarea de
imobiliza1ri
coroorale
lncasari din
124.209
95.350
146.684
95.350
146.684
vanzarea1 de

1:

.~ ~t

..
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imobilizari
corporale
Dobanzi i ncasate
Credite catre parti
afiliate
A lte incasari subventii pentru
investit ii
Trezoreriia neta
din activlitati de
investitiEt
Fluxuri de
trezoreri1e din
activitati de
finantare,
lncasari din aport
de capital!
lncasari d in
împrumuturi
Plata datoriilor
aferente leasingului finandar caoital
Plata datoriilor
aferente leasingului finandardobanda
Ramburs.ari
credite
I neasari ~ia rantie
achizitionare
actiuni
Plata gar.antie
achizitionare
actiuni
Trezoreria neta
din activitati de
finantare1
Efectul ,rariatiilor
cursului de
schimb
Crestere
/scadere neta de
num erar
Numerarsi
ech ivale nte de
numerar la
inceputu1I
perioade1i
Numerarsi
ec hivale nte d e
numerar la
sfarsitul
oerioadEti

843.733

-

207.089
{100,000}

115.359
{170.000)

207.089
{100.000)

115.359
(170.000)

4 .099.797

1.957.261

-

1.957.261

-

(7.697.204)

(15.505.357)

(12.354.930)

(15.505.357)

(12.354.930)

-

-

110.320

-

110.320

-

-

-

-

-

{3.721.471 )

(3.817.09 1)

(2.181 .788)

(3.817.091 )

(2.181 .788)

(774.352)

(1,001 .731)

(709.590)

(1.001 .731 )

(709.590)

(31 .531 .035)

(4,187.615)

(6.666.000)

(4 .187.615)

{6.666.000)

-

-

-

-

-

-

{7 .541)

(12 .035)

(7.541 )

(12.035)

(36.026.858)

(9.013.978)

(9.459.093)

(9.013.978)

(9.459.093)

3.583

(893)

(18.210)

(893)

(18.21 O)

32.908.777

33.651 .499

(1 ,852.882)

33.651 .499

(1.852.882)

4, ~\JEGHt ~
51 .314.569

17.663.070

19.515.952

11.663m o
Q

,-. 19'.51 ~ ~ 52

~ ~~
~

\,

~o

'(r,

84.223 .350

51.314.569

17.663.070

~

n

-""

'

;;·,-:o l

,.~/

51.314.56g,: • -~63.070
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Situatia individuala a modificarilor caoitalurilor proprii (lei):
Capital
subscris
si
ajustari

Prime de
emisiune

Rezerve
din
reevaluare

Rezerve
legale

Alte
rezerve

Rezultat
nedistribuit

Alte
elemente
ale
capitaluri lor
oroorii

Total

31 .12.2019

59.779.703

5.263.590

20.966.082

64.538.959

(1.314.817)

-

253.004
-

16.578.139

166.064.660

Rezultatul
global
curent
Rezu ltat
reportat din
fuziune
Diferente
capitalizate
impozitului
amanat
Majorare
capital
social
Acoperire
oierdere
Alte
elemente
de
capitaluri
propri
(beneficii
anaaiati\
Rezerva
din
reevaluare
Constituire
rezerva
leoala
Alte
rezerve

-

-

-

22.535.234

-

22.535.234

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.480

-

62.480

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.250.950

-

(1.250.950)

-

-

-

-

-

2.698.980

(2,698,980)

-

-

31.12.2020

59.779.702

253.004

16.578.139

6.514.540

188.662.373

-

-

-

23.665.062
-

(1 .252.337)

-

83.124.263

Rezultatul
global
curent
Rezultat
reportat din
fuziune
Diferente
capitalizate
impozitului
am anat
Majorare
capital
social
Acoperire
pierdere
Alte
elemente
de
capitaluri
propri
(beneficii
anaaiatil
Rezerva
din
reevaluare
Constituire
rezerva
leQala

54.850.949

-

54.850.949

-

-

-

-

-

(1 8.444.764)

-

(18.444. 764)

.

-

-

-

-

-

(2 ,351 ,035)

(2.351 .035)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

4- )JEGn1::~
..,..

/:f~- -

t~

~

I~ ~ I~
r
-

-

14.877.033

-

-

-

-

-

-

2.916.380

-

(2,916.380)

\

-?1,

-

. ~AV~~J
14,877.033

-

-
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Alte
rezerve

31.12.2021

59.779.702

253.004

31.455.172

9.430.920

9.924.268

(9.924.268)

33.589.330

106.689.799

3.603.372

237.594.556

Situatia i: onsolidata a modificarilor capitalurilor proprii (lei):
Capital
subscris
si ajustari

31-Dec-19
Rezultatul
global
curent
Diferente
capitalizat
e aferente
impozitului
amanat
Majorare
capital
social
Acoperire
pierdere
Alte
elemente
de
capitaluri

Prime de
emisiune

Rezerve
d in
reevaluare

Rezerve
legale

59.779.703

253.004

27.964.005

5.263.630

20.966.082

48.910.900

Alte
elemente
ale
capitalurilor
proprii
(1.314.816)

-

.

-

-

.

21 .523.538

-

21.523.538

-

-

-

.

-

-

62.480

62.480

-

-

.

.

.

-

-

.

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

.

1.250.950

-

(1.250.950)

-

-

-

-

.

-

2.698980

(2.698.980)

-

-

59.779.703

253.004

27.964.005

6.514.580

23.665.062

66.484.508

(1.252.336)

183.408.523

Rezultat
nedistribuit

Alte
rezerve

Total

161.822.507

propri
(beneficii
anQajatil
Rezerva
din
reevaluare
Constituire
rezerva
leaala
Alte
rezerve
31- Dec-20

.

~\JEC l-lt,.,,

~

,,.,-:;

Punctul 11.1.2 Situatii financiare Interimare
Situatia IRezultatulul Global la 30.06.2021 (lei):
Indicato,,
individual
30.06.2021
30.06.2020
lmobiliza1ri corporale
132.019.853
138. 794.393
lnvestitii iimobiliare
8.407.181
8.202.483
lmobilizari necorporale
5.320.399
4.088.261
Drept de utilizare a activelor in leasinq
21 .024.316
19.385.100
lnvestitii iin actiuni
45.200
45.200
Alte active imobilizate
347.165
402.949
Total Active Imobilizate
171 .123.084
166.959.41 6
Stocuri
12.572.457
19.108.713
Creante comerciale si similare
29.316.929
37.262.213
Alte active

~

'V-t(,

I~
':i. ~...
\a._ ~

:,: 1

.

con901:iciat
..-:1""/
30.06.2021 ....___'"' nK?""20
151.504.439 144.729.899
8.414.206
8.442.499
4.293.366
5.525.504
19.385.100
20.725.321

-

-

1.569.722
185.166.833
12.572.457
8.591 .904

1.656.734
181.079.957
19.108.713
17.405.329

JI
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Numerar si echivalente numerar
Total Active Circulante
TOTAL ACTIVE
Datorii comerciale si similare
lmprumut:uri
Datorii din ooeratiuni de leasing
Oblioatii d in leasino financiar
Subventii pentru investitii
Datorii oriivind imoozitul oe orofit
Provizioane
Total Datorii Curente
Datorii com erciale si similare
lmprumuturi
Datorii din operatiuni de leasino
Obligatii d in leasing financiar
Subventii oentru investitii
Impozit amanat
Provizioane
Total Datorii Termen Luna
TOTAL CIA TORII
ACTIVE !NETE
Caoital social conform IFRS
TOTAL CAPITALURI

48.163.141
90.052.526
261 .175.610
21 .352.188

624.320
2.267.634
562.831
678.931
5.789.112
31 .275.014

35.483.843
91.854.769
258.814.185
24.173.210
7.373.741
886.700
2.291 .372
99.905
797.463
3.620.350
39.242.742

48.196.919
69.361 .280
254.528.112
21 .359.453

624.320
2.267.634
562.831
678.931
5.789.112
31.282.280

35.506 .148
72.020.190
253.100.147
24.211 .6 19
7 .373.741
587.705
2.291 .372
99.905
797.463
3.620.350
38.982.155

-

-

5.577.954
5.201 .340
5.683.707
852.625
2.367.974
19.683.600
50.958.615
210.216.994
59.779.702
210.216.994

26.447.141
6.055.800
7.006.576
84 0.754
555.530
2.290.520
43.196.320
82.439.061
176.375.124
59.779.702
176.375.124

-

-

2.367.974
18.830.976
50.113.255
204.414.856
59.779.702
204.414.856

2.290.520
42.640.791
81 .622.946
171 .477.201
59.779.702
171.477.201

individual
30.06.2020
60.519.280
57.458.038
57.447.256
2.766.336
3.290.166
916.486
(10.249.685)
(18.377.796)
(18.612.600)
17.825.525
(5.384.199)

consolidat
30.06.2021
30.06.2020
89.450.180
60.508.498
83.917.177
57.447.256
83.917.177
57.447.256
641 .743
2.785.564
434.396
3.290.166
(1.171.676)
9 16.486
(13.503.580) (10.249.685)
(17.345.420) (18.418.187)
(23.548.6 W 1HîOt&.-Z.91.638)
_..11'.l;M.161
23.25¾1-91
(6 .17~'83 0),. ~ (5.2d''-~301 )

-

Contul d,e profit si Pierdere semestrial (lei):
Indicator
30.06.2021
Cifra de ,Afaceri Bruta
89.451 .905
Cifra de ,Afaceri Neta
83.918.901
Venituri dlin vanzari
83.917.177
Alte venituri din exploatare
531 .386
Alte castiouri si pierderi
434.396
(1.171 .676)
Variatia s.tocurilor
Materii prime si consumabile
(13.503.580)
Cheltuieli de personal
(17.305.370)
Alte cheltuieli din exploatare
(23.393.546)
EBITDA
31.074.624
Amortizam si deprecieri
(6.262.529)
Venit De1Jreciere Active
EBIT
23.246.258
Venituri fiinanciare
1.071.421
(775.075)
Cheltuieli financiare
Rezultat Financiar
296.346
Profit/ (Pierdere) înainte de
23.542.604
impozitare
Cheltuielii cu impozite
(1.987.983)
Profit I (Pierdere)
21 .554.621
Total altei elemente ale rezultatului
global
Total re2:ultat global
21 .554.621

-

-

-

5.577.955
5.201 .340
5.683.707

26.447.141
6 .055.800
7.006.576
840.754

-

l~ ~

~

-

11.795.964
699.960
(1.440.407)
(740.447)
11 .055.517

' 5.924 998
15.5' ~ .524
5~
1(~
.5.0.343
(790.~ b
W,~ 5.757)
(256.875) - (1. 375.414)
22.994.317
10.399.748

(745.052)
10.310.465

(1.987.983)
21.006.334

(745.052)
9.654.696

-

-

-

10.310.465

21 .006.334

9.654.696
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Punctul ·11 .2 Auditarea informatiilor financiare anuale
11 .2.1 Ra portul de audit pentru situatiile financiare anuale

Auditorul financiar al Emitentului este societatea DELOITTE AUDIT S.R.L. , inregistrata în Registrul
public eleictronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit cu numărul FA 25, cu sediul in Clădirea The
Mark, Calea Griv~ei nr. 84-98 şi 100-102, etajul 9, Sector 1 Bucureşti , România, partener de audit AnaCorina Di1mitriu, inregistrat in Registrul Public electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit cu nr.
AF3667.
Raport cu privire la situaţiile financiare individuale 2021:
Am audit,at situaţiile financiare individuale ale Societăţii Cemacon SA, cu sediul social in Strada Calea
Turzii 1713, Cluj Napoca, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 677858, care cuprind situaţia
poziţiei financiare la data de 31 decembrie 2021 şi situaţia rezultatului global, situaţia modificărilor
capitalurillor proprii şi situaţia fluxurilor de trezorerie aferente exerciţiului încheiat la această dată,
precum şi un sumar al politicilor contabile semnificative şi notele explicative.
Situaţiile financiare individuale la 31 decembrie 2021 se identifică astfel:
• Activ ne,t / Total capitaluri proprii: 237.594.556 Lei
• Profitul inet al exerciţiului financiar: 54.850.949 Lei
în opinia noastră, situaţiile financiare individuale prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziţia
financiar~i a Societăţii la data de 31 decembrie 2021 , şi performanţa sa financiară şi fluxurile sale de
trezoreriei aferente exerciţiulu i încheiat la data respectivă, în conformitate cu Ordinul Ministrului
Finanţelor publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele
I nternaţionale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană cu modificările ulterioare.
Baza pentru o pinie
Am desfăşurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit ("ISA"),
Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului şi al Consiliului European şi Legea nr. 162/2017.
Responsabilităţile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în sec~unea
"Responsabilităţile auditorului într-un audit al situaţiilor financiare" din raportul nostru. Suntem
independenţi faţă de Societate, conform Codului Etic al Profesioniştilor Contabili emis de Consiliul
pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerinţelor etice care
sunt relevante pentru auditul situaţiilor financiare în Remania, inclusiv Regulamentul şi Legea, şi ne-am
îndeplinit responsabilităţile etice conform acestor cerinţe şi conform Codului IESBA. Credem că probele
de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.
Aspectel!e cheie de audit
AspectelE~ cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raţionamentului nostru profesiona l au avut
cea mai mare importanţă pentru auditul situa~ilor financiare din perioada curentă. Ac
NB§j:See au
fost abordate în contextul auditului situaţiilor financiare în ansamblu şi în formar $opiniei Aoasi_
asupra acestora şi nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte.
/f
·
;-,
~

-

'

'-4.
..
'r".

,

.~/

,

Raport c u privire la situaţiile financiare individuale 2020
-a.o,(. ţ>-•
Am auditat situaţiile financiare individuale ale Societăţii Cemacon S.A., cu sediul socia 16tr~ "·afea
Turzii 17B, Cluj Napoca, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 677858, care cupn situaţia
poziţiei financiare la data de 31 decembrie 2020 şi situaţia rezultatului global, situaţia modificărilor
capitalurillor proprii şi situaţia fluxurilor de trezorerie aferente exerciţiului încheiat la această dată,
precum ş.iun sumar al politicilor contabile semnificative şi notele explicative.
Situaţiile financiare individuale la 31 decembrie 2020 se identifică astfel:
• Activ ne!t / Total capitaluri proprii: 188.662.373 Lei
• Profitul net al exerciţiului financiar: 22.535.234 Lei
în opinia noastră , situaţiile financiare individuale anexate prezintă fidel, sub toate aspectele
semnificative poziţia financiară a Societăţii la data de 31 decembrie 2020, şi performanţa sa financiară
si fluxuri11e sale de trezorerie aferente exercitiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Ordinul
Ministrului Finanţelor publice nr. 2844/2016° pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană cu modificările
ulterioare1.
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Baza pentru opinie
Am desf:3şurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit ("ISA"),
Regulamemtul UE nr. 537 al Parlamentului şi al Consiliului European şi Legea nr. 162/2017.
Responsa1bilităţile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secţiunea
"Respons:abilităţile auditorului într-un audit al situaţiilor financiare" din raportul nostru. Suntem
independenţi faţă de Societate, conform Codului Etic al Profesioniştilor Contabili emis de Consiliul
pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerinţelor etice care
sunt relevante pentru auditul situaţiilor financiare în Romania, inclusiv Regulamentul şi Legea, şi ne-am
îndeplinit responsabilităţile etice conform acestor cerinţe şi conform Codului IESBA. Credem că probele
de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.
As pectel1e cheie de audit
Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raţionamentului nostru profesional, au avut
cea mai mare importanţă pentru auditul situaţiilor financiare din perioada curentă . Aceste aspecte au
fost abordate în contextul auditului situaţiilor financiare în ansamblu şi în formarea opiniei noastre
asupra ac:estora şi nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte.
Societatea nu a întocmit situatii financiare consolidate pentru anul 2021 .

Raport c u privire la situatiile financiare consolidate 2020
Conform Raportului auditorului DELOITTE AUOIT S.R.L aferent situatiilor financiare consolidate
încheiate pentru exercitiul financiar 2020: .în opinia noastră, situaţiile financiare consolidate anexate
prezintă ~idei, sub toate aspectele semnificative poziţia financiară consolidata a Grupului la data de 31
decembri1a 2020, şi performanţa sa financiară consolidata şi fluxurile sale de trezorerie consolidate
aferente exerciţiul ui încheiat la data respectivă, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor publice
nr. 2844/:2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de
Raportam Financiară adoptate de Uniunea Europeană cu modificările ulterioare.

Raport c Iu privire la situatiile financiare consolidate 201 9
Conform Raportului auditorului DELOITTE AUDIT S.R.L aferent situatiilor financiare consolidate
încheiate pentru exercitiul financiar 2019: Jn opinia noastră , situaţiile financiare consolidate anexate
prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziţia financiară ,consolidata a Grupului la data de 31
decembri,e 2019, şi performanţa sa financiară consolidata şi fluxurile sale de trezorerie consolidate
aferente 1axerciţiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor publice
nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele I
nale de
Raportam Financiară adoptate de Uniunea Europeană cu modificările ulterioare.
_§.~
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11 .2.2 Allte informalii auditate de audito r
Indicarea celorlalte informalii din Prospect care au fost auditate de auditori.
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Rapoartu le auditorului p rivind act ele juridice înc heiate c u partile afiliate in s emestru l li 2020 s i
semestrul li 2021 concluzioneaza: .Concluzia noastră a fost formată pe baza şi având în vedere
aspectelei prezentate în acest raport independent de asigurare limitată. Pe baza procedurilor efectuate
descrise mai sus şi a probelor obţinute, nu am luat cunoştinţă de niciun aspect care să ne determine să
consider~im că:
a) I nformaţiile incluse în Raportul curent anexat nu este în concordanţă în toate aspectele semnificative
cu documentele justificative puse la dispoz~ia noastră de către Societate.
b) Informaţiile incluse în Raportul curent anexat nu sunt conforme în toate aspectele semnificative cu
cerinţele din Legea 24/2017 şi Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu privire la părţile care au semnat
documentele justificative; data ta care documentaţia a fost semnată şi natura acesteia; descrierea tipului
de bunuri /servicii indicate în documenta~e: valoarea totală realizată sau estimată a contractelor şi ,
34
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acolo undle a fost cazul, garanţiile constituite şi penalităţile stipulate, termenele şi modalitatea de plată ;
precum şii condiţiile contractuale aferente.
c} Contractele aferente tranzacţiilor raportate şi analizate nu au fost autorizate în mod corespunzător de
către reprezentanţii Societăţii şi nu au fost aprobate de consiliul de administraţie sau de supraveghere
al Societ~iţii.
d) Preţurille convenite între părţi nu au fost acceptate de comun acord pe baza tipului de produse/servicii
şi a altor termeni şi condiţii stipulate, după caz, în acordurile dintre părţi şi, respectiv, nu au fost
determinate în conformitate cu criteriile menţionate la punctul 5) din lista de proceduri de mai sus.
Rapoarteile auditorului privind actele juridice raportate in temeiul art. 82 din Legea nr. 24/2017 în
s emestrul I 2019, semestrul li 2019 si semestrul I 2020 concluzioneaza „Pe baza procedurilor
efectuate , nu am luat la cunoştinţă de nimic care să ne facă să credem că tranzacţiile raportate în
Rapoartelle Curente nu sunt în conformitate, sub toate aspectele semnificative, cu art. 144, litera 8 ,
alineatul 4 din Regulamentul nr. 5/2018."

11.2.3 lnf'ormatii financiare neauditate

lnformatiile financiare referitoare la perioada 30.06.2020 si 30.06.2021 din acest Prospect au fost
extrase diin situatiile financiare interimare care nu au facut obiectul iunei misiuni de audit.

Punctul 111 .3 Proceduri judiciare si de arbitraj
Emitentul declara ca nu are cunostinta de vreo procedura guvernamentala, judiciara sau de arbitraj
incheiata , in derulare sau potentiala care sa aiba efecte semnificative asupra situatiei financiare sau a
profitabilitatii sale.

Punctul 111.4 Modificari semnificative

O descriere o oricarei modificari semnificative a pozitiei financiare care s-a produs de la sfarsitul
ultimului exercitiu financiar pentru care au fost publicate situatii financiare auditate sau informaţii
financiarei interlmare.
Nu sunt rnodificari semnificative ale pozitiei financiare de la sfarsitul ultimului exercitiu financiar pentru
care au fost publicate situatii financiare auditate sau informaţii financiare interimare.

Punctul '11 .5 lnformatii financiare proforma
ln cazul unei modificari semnificative a valorilor brute, se face o descriere a modului in care tranzactia
ar fi putut afecta activele, pasivele si rezultatul emitentului , daca tranzactia ar fi avu
181-iR
utul
;/
perioadei care face obiectul raportarii sau la data indicata.

Nu este cazul.

/!J
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~

Punctul ·11.s Politica de dividend

~o

>-

~,,t,, .
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11.6. 1 Pentru ultimul exercitiu financiar, valoarea dividende/or per actiune, eventual ajustata pentru a
permite efectuarea unor comparatii, in cazul in care numarul de acfiuni ale emitentului s-a modificat.
Adunarea Generala a Actionarilor din 28.04.2022 a hotarat sa nu distribuie dividende pentru anul 2021 .
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SECTIUNEA 12 INFORMATII SUPLIMENTARE

Punctul 12.1. Capitalul social
Potrivit iniformatiilor disponibile in situatiile financiare anuale la data celui mai recent bilant, capitalul
social la :31 .12.2021 era de 50.565.353,30 lei.

Punctul 12.1 .1 Valori mobiliare convertibile
Cuantumul valorilor mobiliare convertibile, preschimbabile sau insotite de bonuri de subscriere, cu
indicarea conditiilor si a procedurilor de conversie, schimb sau subscriere.
Nu este cazul

Punctul 12.1.2 Drepturi de achizitie, obligatii aferente capitalului autorizat dar neemis,
angajamente
Informalii despre orice drept de achizitie si/sau obligatie aferenta capitalului autorizat dar neemis sau
despre orice angajament de majorare a capitalului social, precum si conditiile acestora
Societateia nu inregistreaza capital autorizat dar neemis, nici angajamente de majorare a capitalulul
social.

SECTIUNEA 13 DIVULGARI ALE INFORMATIILOR IMPUSE PRIN REGLEMENTARI

Punctul 13.1
ln cursul ultimelor 12 luni, Emitentul a publicat rapoarte curente in conformitate cu reglementarile in
vigoare. Enumeram informatiile divulgate cu relevanta pentru prezentul Prospect in perioada
01 .07.20:21-01 .07.2022.

01 .07.20:21 - Raport curent cu privire la hotararea executorie a instantei privind aprobarea operatiunii
de fuziun1e dintre CEMACON SA (în calitate de societate absorbanta) si Cemacon Real Estate SRL (în
calitate de societate absorbita).
~_;..\/E.Gr1c..

01.09.20:21 - Raport curent raportare acte juridice act aditional prelungire contract de f ~are intre
i!/
CEMACON S.A. - furnizor si DEDEMAN SRL - comparator.

ul

....

06.12.2012, 21 .12.2021, 22.12.2021 - Raport curent - schimbari in Managementul societal ~

1-

% ►
Co(

21 .01 .20:22 • Raport curent Raportului auditorului privind actele juridice incheiate cu partil
Semestrul 2 2021 .
01 .02.20:22 • Raport curent finalizare etapă in derularea proiectului .lnvesting in a new ecofriendly
ceramic ,coating production line", proiect co-finanţat în cadrul Mecanismului Financiar SEE 2014-2021 ,
conform ,contractului încheiat cu operatorul de program lnnovation Norway.
24.03.20:22 - Raport curent Modificare componenta Comitet de Audit.
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28.04.2022 - Raport curent Hotarare AGA aprobare situaţiile financiare anuale 2021 .
28.04.2022 - Raport curent Hotarare AGEA aprobare majorare capital social al societăţii Cemacon
S.A., în doua etape, cu suma de 42.980.550,3 lei.
29.04.2022 - Raport curent - Alegere Presedinte CA, alegere membri Comitete Consultative.

27.06.2022 - Raport curent - anuntare câştigare grant în valoare de 473 OOO euro, reprezentând
44.93% din cheltuielile eligibile ale proiectul său de energie regenerabilă „Cemacon Green Energy
Farm".

SECTUMEA 14 CONTRACTE IMPORTANTE
Rezumai' contracte importante in cursul celor doi ani anteriori puMcarii Prospectului
ln afara contractelor uzuale necesare desfasurarii activitatii curente a societatii, putem enumera:
- contract achizitie linie pentru productia de elemente de invelis ceramic si elemente decorative de
fatada incheiat cu furnizorul SACMI IMOLA SC;
in1 iulie 2022 - contractul cu INNOVATION NORWAY pentru fonduri nerambursabile in cadrul
piroiectului .CEMACON GREEN ENERGY FARM" a carui implementare incepe in toamna 2022.

SECTIUNEA 15 DOCUMENTE DISPONIBILE
O declar.atie prin care se confirma faptul ca, in perioada de valabilitate a Prospectului, pot fi consultate,
dupa ca2'., urmâtoare/e documente:
a) actul constitutiv al emitentului;
b) toate rapoartele, corespondenta si alte documente, evaluari/e si declaratiile facule de un expert la
solicitarea Emitentului, din care anumite parti sunt incluse sau mentionate in documentul de inregistrare.
Indicarea, site-ului pe care pot fi consultate documentele.

ln perioada de valabilitate a Prospectului, pe site-ul Emitentului, la sectiunea Despre Cemacon/Relatii
actionariat
(https://cemacon.ro/despre-cemacon/relatii-actionariat/guvernanta-corporativa)
pot
fi
consultate Actul constitutiv, Prospectul, precum si toate documentele relevante acestei operatiuni.
Formularele de Subscriere si de Retragere a acceptului de achizitionare sau subscriere a valorilor
mobiliarei oferite, decizia de aprobare a Prospectului de catre ASF precum si Prospectul in integralitatea
sa vor fi disponibile in format electronic si pe site-ul BVB, https://www.bvb.ro si al Intermediarului,
www.esti1nvest.ro si, de asemenea, in format fizic, la sediul social al Emitentului sau Inter
- ·a(!,!_lui,
unde pot fi consultate zilnic pe întreaga perioada de derulare a operatiunii obiect
~rei~'htuÎ b .
Prospect, in intervalul orar 10:00 - 14:00.
/{I
r.,;
Q

~

'4. ...
'I:,

PARTEi~ A 11-A. INFORMATII PRIVIND VALORILE MOBILIARE OBIECT AL O
(cf. Anexei nr. 12 din Regulamentul delegat UE nr. 980/2019 cu mo...... ~........
completarile ulterioare)
SECTIUNEA I - PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE
EXPERT'ILOR SI APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE
Punctul 1.1
Se identifica toate persoanele responsabile pentru informalii sau pentru anumite parti ale acestora
incluse in Partea a li-a a Prospectului, indicand, in cel de al doilea caz, partile in cauza. ln cazul in care
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persoanel'e responsabile sunt persoane fizice, inclusiv membri ai organelor de administrare, conducere
sau supraiveghere ale emitentului, se indica numele si functia acestora; in cazul persoanelor juridice, se
indica denumirea si sediul social.

lnformatiile cuprinse in partea a ll·a a prezentului Prospect referitoare la Emitent si activitatea sa sunt
furnizate de catre CEMACON S.A. , cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 178 K, etajul 1, jud. Cluj,
Remania, înregistrata la Registrul Comertului Cluj sub nr. J12/2466/2012, CUI 677858, Tel. +40364711030: Fax +40360-816083; adresa de e-mail office@cemacon.ro, pagina de internet
www.cem acon .ro .Emitentul").
Intermediarul Ofertei este SSIF ESTINVEST S.A. , cu sediul in Focsani, Str. Republicii nr. 9, jud.
Vrancea, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J39/663/1995, Cod Unic de inregistrare
8017326, autorizata de CNVM/ASF prin decizia nr. 2668/2003, nr. atestat: 365/24.05.2006, înregistrata
in Registrul CNVM/ASF cu nr. PJR0 1SSIF/390040, telefon 0237238900, fax 0237237471 , e-mail
contact@estinvest.ro, web: www.estinvest.ro.
Persoanele responsabile pentru informatiile cuprinse în prezentul Prospect:
- din partHa Emitentului: Daniel SOLOGON - Presedinte Director General;
- din parteia Intermediarului: Lucian Ovidiu ISAC - Director General.

Punctul 11.2
O declara1tie a persoanelor responsabile pentru informarii privind valorile mobiliare din care sa reiasa ca
acestea sunt, dupa cunostintele lor, conforme cu realitatea si ca nu contin omisiuni susceptibile sa le

afecteze semnificatia.
Reprezen1tantul Emitentului si cel al Intermediarului declara ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile
in acest s,ens, informatiile incluse in prezentul Prospect privind valorile mobiliare sunt, dupa cunostintele
lor, confoirme cu realitatea si ca acestea nu contin omisiuni susceptibile sa le afecteze semnificatia.

Punctul '1.3 Declaratii , rapoarte ale expertilor
ln cazul iin care prezentul Prospect privind valorile mobiliare contine o declaratie sau un raport atribuite
unei persoane care actioneaza in calitate de expert, se indica urmotoarele detalii ale persoanei in
cauza: a) numele, b) adresa de la locul de munca, c) calificarile, d) dupa caz, interesul semnificativ in
societate,=1 emitenta
~ \IEGHc.,
Nu este c:azul.
-.::.,~
~

"'

Q

"

~

Punctul ·t .4 lnformatii atribuite unei terte parti

':d.

Io>

~~

o

..,..,

ln cazul in care informatiile provin de la o terta parte, se fumizeaza o confirm ',(,,
i'" lui ca
informatii/e in cauza au fost reproduse cu acuratele si ca, dupa cunostintele emitentului si in masura in
care ace.sta poate sa confirme avand in vedere datele publicate de terta parte in cauza, nu au fost
omise fapte care ar face ca informatiile reproduse sa fie incorecte sau sa induca in eroare. Se
mentioneaza. de asemenea, sursa (sursele) informatiilor in cauza.
Nu este cazul.
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Punctul 11.5 Declaratie referitoare la aprobarea prospectului

Prezentul Prospect a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) în calitate de
autoritate competenta în temeiul Regulamentului (UE) 2017 /1129.
Aprobare:3 ASF se refera exclusiv la îndeplinirea standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil si
coerent impuse de Regulamentul (UE) 2017/11 29 si nu trebuie considerata drept o aprobare a calitatii
valorilor mobiliare obiect al Prospectului.
ln vederea luarii unei decizii investitionale bine fundamentate, investitorii ar trebui sa evalueze ei insisi
in ce mas ura investitia in valorile mobiliare oferite conform Prospectului le este adecvata.
lnformatiile privind valorile mobiliare din prezenta sectiune au fost elaborate ca parte a unui Prospect
simplificalt in conformitate cu art. 14 din Regulamentul (UE) 2017/1129.

SECTUNIEA 2 - FACTORII DE RISC

Punctul :u Principalele riscuri specifice valorilor mobiliare ale emitentului

O descriore a riscurilor semnificative care sunt specifice valorilor mobiliare oferite silsau admise la
tranzactionare, prezentate intr-un numar limitat de categorii, intr-o sectiune intitulata „ Factorii de risc".

Toate riscurile privind Emitentul descrise la Sectiunea 3, punctul 3.1. din Partea I a prezentului Prospect
odaia materializate, pot influenta negativ, într-o masura dificil de cuantificat, pretul si lichiditatea
actiunilor CEMACON pe piata de capital.
Pe langa acestea, investitia in actiuni in sine prezinta riscuri specifice derivate din particularitatile
acestor instrumente financiare în contextul evolutiilor economice, s.ociale si politice la scara nationala si
internationala.

2.1.1 Ris(:urile asociate cu o investitie directa in actiuni si randamentul asteptat asociat acestei investitii
sunt, in principiu, superioare celor aferente depozitului bancar sau investitiei in alte instrumente
financiare precum obligatiuni de stat, participatii la fonduri de investitii sau chiar obligatiuni corporative.
Volatilitatiea si evolutia putin predictibila a lichiditatii si pretului actiunilor, alaturi de riscul pierderii
un; · el
investitiei în cazul falimentului Emitentului nu recomanda investitia în actiuni acelor investit ·
scazut de: toleranta fata de risc.
.;§.
De asemenea, acest produs nu este considerat corespunzator acelor investitori care ;f>resi;protectit
;5 ,.......
integrala .a capitalului si/sau certitudinea rambursarii sumelor invest ite.
~

i,,

2.1.2 Ris•cul de pret este specific actiunilor listate si deriva din evolutiile negative c )st tt:iterveni j_n',
cotatia actiunilor emitentului. Fluctuatia pretului poate fi indusa de o multitudine de f
· le~e.li:·'
activitatea emitentului sau de volatilitatea generala a pietei. De asemenea, în cazuri spec1 • ' cum
evenimente deosebite sau situatii litigioase, Autoritatea de Supraveghere Financiara poate decide
suspendarea tranzactionarii actiunilor, cu impact asupra posibilitatii investitorilor de a vinde actiunile in
orice moment dorit si asupra valorii de piata a actiunilor la reluarea tranzactionarii.
2.1.3 Riscurile generate de piata de capital din Remania, în ansamblul ei. Volatilitatea si lichiditatea sunt
elemente care caracterizeaza mecanismul pietei de capital, conturand un risc de natura sistemica
pentru toate instrumentele financiare tranzactionate.
De asem,enea, riscul de inflatie si riscul de rata a dobanzii pot afecta randamentul investitiei în actiuni in
general, ca alternativa investitionala in raport cu depozitele bancare sau investitia în obligatiuni
guvernamentale sau corporative. Orice crestere in rata dobanzii poate afecta evolutia cotatiei actiunilor,
in timp ce cresterea ratei inflatiei erodeaza castigurile reale ale investitorului.
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2.1.4 Risc:ul asociat rezultatelor comunicate
Accentul pus pe dezvoltarea afacerii si pe investitii, in detrimentul obiectivului de a obtine profit, poate
contura o perspectiva incorecta cu privire la performanta societalii in randul investitorilor. Acest risc
apare in p1erioadele de raportare a situatiilor financiare, cu efecte asupra cotatiilor bursiere.

SECTIUNEA 3 - INFORMATII ESENTIALE
Punctul 3L 1 Interesele persoanelor implicate in Oferta

Interesele persoanelor fizice si juridice implicate in emisiune/oferta. O descriere a tuturor intereselor,
inclusiv a conflictelor de interese, care ar putea influenta semnificativ emisiunea/oferta, identificand
fiecare dintre persoanele implicate si indicand natura intereselor.
Emitentul nu are cunostinta sa existe interese, inclusiv conflictuale care ar putea influenta semnificativ
emisiunea.

Punctul ~1.2
Motivele ofertei, utilizarea fondurilor obtinute si cheltuielile aferente emisiunii/Ofertei
Motivele .ofertei si modul de utilizare a veniturilor obtinute din oferta. Motivele ofertei si, dupa caz,
valoarea neta estimata a venituri/or obtinute, defalcata pe principalele utilizari prevazute, in ordinea
descrescatoare a prioritatii. ln cazul in care emitentul preconizeaza ca veniturile estimate nu vor fi
suficiente pentru finantarea tuturor abiectivelor avute in vedere, se indica sursa si valoarea fondurilor
suplimentare necesare. Trebuie obtinute si furnizate, de asemenea, informalii detaliate privind utilizarea
veniturilor obtinute, in special in cazul in care cheltuielile acestea sunt utilizate pentru achizitionarea de
active all'fel decat in cursul normal al activitatilor, pentru finantarea achizitiei anuntate a altor

intreprind,eri sau pentru rambursarea, reducerea sau rascumpamrea unor datorii.
Prin hotararea AGEA nr. 1 din 28.04.2022, majorarea de capital social obiect al prezentulu·
ect de
oferta se realizeaza în vederea finanţării dezvoltarii societatii si asigurarea de surse
~ aeces
de programe de finantare europeana.
~".i
Q

Valoarea neta estimata a veniturilor obtinute: 64.470.825.45 lei.

~

'-4.

.....

..

~
'
./
Pentru atingerea principalelor obiective ale Cemacon SA in anul 2022, Adun
'a
Actionarili::ir a a robat urmatorul lan de investitii:
RON 72.395.367
Proiecte de lnvestitii
RON 2.385.333
lnvestitii Nefinalizate 2021
RON 17.753.417
lnvestitii de lmbunatatire
lnvestitii Curente
stitii + Proiecte
inantari Nerambursabile
eta

..
..

RON 18.160.429
RON 110.694.546
RON 12.757.815
RON 97.936.731

ln anul 2022, Cemacon va sustine cel mai mare efort investitional de pana acum. Principalele investitii
propuse lfac referire la proiecte cu f inantare din fonduri nerambursabile, menite a aduce un impact
imediat si semnificativ in business; de asemeni, se vor finaliza cateva repere de investitii aflate in curs la
inceputul acestui an.
Pe langa acestea, alocarile mai vizeaza investitii de reparatii capitale, inlocuire si upgrade pentru mai
multe zone de activitate din companie, precum si investitii noi toate cu rol important in continuitatea
activitatii ,companiei si in eficientizarea de cost.
Impactul 1cel mai mare revine investitiei in noua fabrica de la Recea in care se vor produce elemente de
invelis ceramic si elemente de fatada.
-10
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Punctul 3.3 Capitalul circulant
O declaratie a emitentului din care sa reiasa ca, in opinia sa, capitalul sau circulant este suficient pentru
obligatii/e, sale actuale sau, in caz contrar, care sa explice cum propune emitentul sa asigure capitalul
circulant suplimentar necesar.

Emitentul declara fara rezerve ca Emitentul dispune de capital circulant suficient pentru obligatiile sale
curente, avand acces la numerar si alte resurse lichide disponibile pentru acoperirea datoriilor la
scadenta pentru o perioadă de cel pu~n 12 luni.
Capitalul circulant calculat la luna mai, în valoare de 98.627.944 lei. este suficient pentru acoperirea
obligatiilc,r actuale. Veniturile obţinute din aceasta majorare de capital nu au fost incluse în calculul
capitalului circulant.

Punctul 3.4 Capitalizare si nivel de indatorare
O declar:atie privind capitalizarea si nivelul de indatorare (facand distinctie intre daton·ile acoperite si
cele neacoperite prin garantil personale, respectiv prin garantii reale) la o data anterioara cu cel mult 90
de zile datei documentului. Termenul de ,Jndatorare" include, de asemenea, îndatorarea indirecta si
contingenta.

Emitentul! declara ca CEMACON SA nu are credite bancare, datoriile societatii sunt aferente
contracte·lor de leasing, în valoare de 11 .155.557 lei, prin urmare gradul de îndatorare. calculat la luna
mai 2022 este de 0,0297. Mentionam faptul ca firma nu are datorii acoperite cu garantii personale.

SECTIU~~EA 4 - INFORMATII PRIVIND VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZA A FI OFERITE /
ADMISE LA TRANZACTIONARE
Punctul -4.1
O descriere a tipului, clasei si cuantumului valorilor mobiliare in curs de a fi oferite si/sau admise la
tranzactionare, inclusiv codul /SIN (numarul intemational de identificare a valorilor mobiliare).

Oferta are ca obiect un numar de 429.805.503 actiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare
egala, emise în forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune. emise de CEMACON
SA , in c,onformitate cu Hotararea AGEA nr. 1 din data de 28.04.2022.
Codul ISIN al actiunilor Emitentului este ROCEONACNOR0.

Punctul -4.2 Mo neda emisiunii de valori mobiliare
Actiunile nou emise si oferite sunt denominale in lei.

Punctul <4.3
ln cazul unei noi emisiuni, o declaratie continand hotararile, autorizatiile si aprobari/e in temeiul carora
au fost sau vor fi create silsau emise valorile mobiliare.
Operatiunea de majorare a capitalului social obiect al prezentului Prospect a fost aprobata de Adunarea
Generala Extraordinara a Actionarilor Emitentului (AGEA) intrunita statutar si legal la data de
28.04.20:22.
Emitentul! a îndeplinit obligatiile legale de publicitate privind convocatorul si hotararea AGEA.
Hotararea AGEA de majorare de capital social a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a
IV-a, nr. 2201/25.05.2022.
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Majorarea de capital se va derula în baza prezentului Prospect care a fost aprobat prin Decizia
Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) nr......................................

Punctul 4.4
O descrie•re a tuturor restrictiilor impuse asupra transferabilitatii valorilor mobiliare.
Nu exista restrictii privind libera transferabilitate a actiunilor oferite spre subscriere in baza prezentului
Prospect.

Punctul 4.5 Avertisment
Un avertisment conform caruia legislatia fiscala a statului membru al investitorului si cea a tarii de
inregistrare a emitentului ar putea avea un impact asupra venitului obtinut din valorile mobiliare.
lnformatii privind tratamentul fiscal al valorilor mobl1iare in cazul in care investitia propusa atrage un
regim fiscal specific tipului de investitie respectiv.

lnvestitia în actiunile emise cu ocazia acestei majorari de capital social nu atrage un tratament fiscal
diferit altu1I decat cel impus de Codul Fiscal.
Emitentul atrage atentia asupra probabilitatii ca legislatia fiscala a statului membru al investitorului si
cea a tari1ide inregistrare a emitentului sa aiba un impact asupra venitului obtinut din valorile mobiliare.
Se recomanda potentialilor investitori ca, înainte de a decide asupra oportunitiitii achizitionarii Actiunilor,
sa-si consulte proprii consultanti financiari si/sau fiscali cu privire la reglementarile fiscale specifice
fiecaruia dintre ei, inclusiv incidenta tratatelor de evitare a dubl,ei impuneri, precum si cu privire la
potentiale! modificari ale legislatiei fiscale.
Potrivit le,gislatiei fiscate din Romania, respectiv prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
actualizata, art. 94, veniturile din dividende precum si castigurile din transferul titlurilor de valoare se
includ in categoria veniturilor din investitii si se supun reglementarilor fiscale privind impozitul pe venit.

4 .5.1 lnVE!Stitori rezidenti - persoane fizice
Veniturile sub forma de dividende se impun cu o cota de 5% din suma acestora, impozitul fiind final.
Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine emitentului, odata
cu plata dlividendelor catre actionari /investitori. Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25
inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata. ln cazul dividendelor distribuite, dar care n tl-f~
platite acltionarilor/ investitorilor pana la sfarsitul anului în care s-au aprobat situatiile financ· ~gnâ~e: ' \
impozitul pe dividende se plateste pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urm ~- Impozitul ~,;\
datorat SH vireaza integral la bugetul de stat.
: ,...._
· \
Cota de iimpozitare aplicata asupra castigului net anual impozabil din transferul titlurilo ~ e ţ11,oare actiuni - E!Ste de 10%.
\1,-o..,
,
Castigul net I pierderea neta anuala din tranzactii cu actiuni se determina ca diferenta intre ca
Ll(Île, •
pierderile din transferuri de titluri de valoare înregistrate cumulat in cursul anului fiscal respectiv.
Impozitul anual datorat de catre contribuabil se stabileste de catre organul fiscal competent pe baza
declaratie!i privind venitul realizat care se depune la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal
pana la d.ata de 25 mai, inclusiv, a anului urmator celui de realizare a castigului net anual.
Daca opmatiunile de transfer se efectueaza printr-un intermediar rezident fiscal roman, determinarea
castigului se efectueaza de catre intermediar pe baza documentelor justificative. Acestuia ii revine
obligatia de a calcula castigul/pierderea pentru fiecare tranzactie efectuata pentru contribuabil sau
anual, du1pa caz, de a transmite catre contribuabil informatiile privind totalul castigurilor/pierderilor in
forma scrisa, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul anterior, de a depune anual,
pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul anterior, la organul fiscal competent, o
declaratiei informativa privind totalul castigurilor/pierderilor pentru fiecare contribuabil.
ln caz c:ontrar, determinarea Castigului se efectueaza de catre beneficiarul de venit, pe baza
documentelor justificative.
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4.5.2 Investitori rezidenti - persoane juridice
Castigurille obtinute de o persoana juridica romana rezidenta din transferul actiunilor detinute la o
persoanaI juridica rezidenta sunt reflectate in situatiile financiare ale acesteia sub forma profitului
impozabil. Cota de impozit pe profit aplicabila in Remania este de 16%.
ln situatia persoanei juridice romane care plateste dividende catre o alta persoana juridica romana,
obligatia determinarii, retinerii si platii impozitului pe dividende revine in sarcina entitatii care plateste
dividendE!le, odata cu plata acestora catre actionari.
Impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra dividendului brut
distribuit/platit unei persoane juridice romane.
Impozitul pe dividende se declara si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii
urmatoar,e celei în care se distribuie/plateste dividendul. ln cazul in care dividendele distribuite nu au
fost platite pana la sfarsitul anului 1n care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe
dividende! aferent se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator.
Impozitul nu se aplica in cazul dividendelor platite de o persoana juridica romana unei alte persoane
juridice n::imane, daca beneficiaruI dividendelor detine, la data platii dividendelor, minimum 10% din
titlurile dei participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioada neîntrerupta de un an implinit pana
la data platii acestora, inclusiv.

4.5.3 lnve!stitori nerezidenti - persoane fizice
ln acord ,cu prevederile Codului Fiscal, notiunea de . persoane fizice nerezidente" este reprezentata de
acele persoane fizice care nu au cetatenia romana, nu au domiciliul stabilit în Remania, nu locuiesc in
Remania pentru o perioada sau mai multe perioade care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul
oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat, iar ,,centrul intereselor
vitale ale persoanei nu este amplasat in Remania".
ln situatia in care un investitor persoana fizica este rezident al unei tari cu care Remania a încheiat o
conventiei de evitare a dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si capital, legislatia romana
stabileste, faptul ca prevaleaza prevederile conventiei pentru evitarea dublei impuneri. Pentru aplicarea
prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri, nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului
de venit certificatul de rezidenta fiscala, care trebuie sa ateste faptul ca acesta a fost rezident în statul
cu care Remania are încheiata conventie de evitare a dubei impuneri in anul/perioada obtinerii
venituri Io ir.
Pe de alta parte, in masura in care: (i) o astfel de conventie nu a fost încheiata; (ii) conventia nu
reglementeaza problema impozitarii veniturilor din transferul titlurilor de valoare; (iii) conventia stabileste
ca impo;~itul va fi datorat statului sau în masura in care clientul nu prezinta certificatul de
rezident/fiscala, impozitarea castigului va urma regulile impuse prin legislatia nationala.
Impozitul datorat de nerezidenti, pentru veniturile obtinute din Remania cu titlu de divi nde de la o
persoana juridica romana, se calculeaza, respectiv se retine ini momentul platii
it~fui,~ catre
platitorul ide venituri.
1,~, ._,
~
~

~
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4.5.4 lnveistitori nerezidenti - persoane juridice
Prin .persoane juridice nerezidente" se inteleg, conform Codului Fiscal, persoan
·uridice care; ~u au
sediul social in Remania, respectiv care nu au fost infiintate in conformitate cu legisl
rq~:i:(':
Pentru di)vedirea calitatii de nerezident, persoanele juridice nerezidente vor prezenta certificatul de
rezidenta fiscala sau alt document echivalent care atesta rezidenta fiscala a acestora. La fel ca în cazul
persoanelor fizice nerezidente, se stabileste ca regula in materia determinarii obligatiilor fiscale
prevalenta conventiilor de evitare a dublei impuneri, incheiate intre Remania si statele in care
persoanele juridice straine isi au rezidenta.
ln masum in care o astfel de conventie nu exista sau in urma analizei acesteia rezulta ca impozitul este
datorat statului, devin aplicabile prevederile Codului Fiscal -Titlul li - impozitul pe profit, in raport de care
persoanele juridice straine care desfasoara activitati in Remania datoreaza un impozit pe profit in
cuantum ,de 16% aferent castigurilor din transferul titlurilor de valoare.
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Impozitul datorat de nerezidenti, pentru veniturile obtinute din Remania cu titlu de dividende de la o
persoanaI juridica romana, se calculeaza , respectiv se retine în momentul platii venitului, de catre
platitorul de venituri.
Nota: Pu1nctul de vedere prezentat in Prospect este exprimat in limita legislatiei aplicabile. Nu excludem
posibilitatea ca o instant a de judecata/autoritate administrativa/terta parte sa aiba o interpretare diferita
asupra aspectelor analizate.

Punctul 4 .6
Daca aceste persoane sunt diferite de emitent, identita tea si datele de contact ale ofertantului valorilor
mobiliare si/sau ale persoanei care solicita admiterea la tranzactionare, inclusiv identificatorul entitatii
juridice (l.EI) in cazul in care ofertantul are personalitate juridica.

Nu este c:azul. Ofertantul valorilor mobiliare nu este diferit de Emitent.

Punctul 4 .7
O descriEire a drepturilor asociate valorilor mobiliare, inclusiv a oricărei restricţii care le este aplicabilă, şi
a modalită/i/or de exercitare a drepturi/or în cauză:
(a) drept.ul la dividende: (i) data (datele) fixă (fixe) la care ia naştere acest drept; (ii) termenul de
prescrierc'fJ şi persoana în favoarea căreia intervine prescrierea; (iii) restricţiile aplicabile dividendelor şi
procedunile aplicabile deţinătorilor de titluri nerezidenţi; (iv) rata sau modul de calcul al dividendelor,
frecventa şi natura cumulativă sau necumulativă a plăţilor.
(b) drepturile de vot.
(c) drepturile preferenţiale de subscriere a unor valori mobiliare din aceeaşi clasă.
d) dreptul de participare la profiturile emitentului.
(e) dreptul de participare la excedent în cazul lichidării.
(f) clauzele de răscumpărare.
(g) clauwle de conversie.

a) Dreptul la dividende
Fiecare a,ctiune nou-emisa subscrisa si platita de actionari confera acestora aceleasi drepturi cu cele
ale actiunilor deja existente ale Emitentului: dreptul la un vot i,n Adunarea Generala a Actionarilor
Societalii, dreptul de a alege organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului in
conditiile legii si ale Actului Constitutiv, dreptul de preferinta in cadrul unei majorari de
·~ social
ulterioara1, dreptul la informare, drepturi derivate din lichidarea Emitentului - res
I
W~ttJ~ e
participare la excedent in cazul lichidarii, precum si orice alte drepturi prevazute d ~tul Constitut"_, si
de prevederile legale in vigoare.
;
--._
ţ
~

i.,

,

Dreptul la dividende apartine actionarilor care sunt inscrisi în Registrul Actionarilo ~iter;itului la Q ta
de înregistrare stabilita prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Emit
fui care.de_.e1de
distribuima de dividende din profitul net realizat de catre Societate. lntrucat incepand Y.Ji~ ~ ~ (data
anterioara datei de înregistrare), instrumentele financiare se tranzactioneaza fara dreptul la dividend,
acesta ia1 nastere la data ex-date, care este in mod expres precizata in textul hotararii AGOA, ln
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, coroborate cu dispozitiile referitoare la
prescriptia extinctiva din Codul civil, termenul de prescriptie al dreptului la dividende neridicate este de 3
ani. Prescrierea intervine in favoarea societatii. ln cazul dividendelor platite unei persoane fizice
nerezidente, se va solicita certificat de rezidenta fiscala.
Daca un contribuabil este rezident al unei tari cu care Romania a încheiat o conventie pentru evitarea
dublei impuneri, cota de impozit care se aplica venitului impozabil obtinut de catre acel contribuabil din
Remania nu poate depasi cota de impozit prevazuta in conventia care se aplica asupra acelui venit. ln
situatia în care sunt cote diferite de impozitare in legislatia interna sau in conventiile de evitare a dublei
impuneri, se aplica cotele de impozitare mai favorabile.
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Impozitul se calculeazaa, se retine, se declara si se plateste in lei, la bugetul de stat, la cursul de
schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationalli a Romaniei, pentru ziua in care se efectueaza
plata venitului catre nerezidenti . Termenul de declarare este data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei
in care s-a platit venitul, prin formularul 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat''.
Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile obtinute din Romania cu titlu de dividende de la o
persoana juridica romana, se calculeaza, respectiv se retine în momentul platii venitului, de catre
platitorul de venituri care are obligatia, de asemenea. sa depuna o declaratie privind calcularea si
retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent.
Detinerea a cel putin uneia din Actiunile Emitentului implica adeziunea actionarului la prevederile Actului
Constitutiv. Drepturile si obligatiile legate de Actiuni prevazute in Actul Constitutiv urmeaza Actiunile in
cazul trec:erii lor in proprietatea altor persoane. Obligatiile Emitentului sunt garantate cu patrimoniul
Emitentul1ui, iar actionarii vor fi tinuti raspunzatori numai în limita valorii Actiunilor subscrise.
b) dreptul de vot;
Fiecare A.ctiune emisa de Emitent confera titularului dreptul la un vot in AGA. Actionarii indreptatiti sa
participe si sa voteze în AGA sunt acei actionari inregistrati in registrul actionarilor Emitentului la Data
de Referinta, stabilita conform prevederilor legislatiei privind piata de capital. Potrivit Legii 24/2017, data
de referinta se stabileste de catre Emitent si nu poate sa fie anterioara cu mai mult de 30 de zile datei
adunarii gIenerale careia i se aplica.
ln cazul în care actiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste actiuni
apartine uzufructuarului în adunarile generale ordinare si nudului proprietar in adunarile generale
extraordinare. ln situatia actiunilor asupra carora s-au constituit garantii reale mobiliare, dreptul de vot
apartine proprietarului. Actionarii inregistrati la Data de Referinta pot participa la Adunarile Generale
direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei împuterniciri speciale
sau generale, in conformitate cu art. 105 alin. (10)-(16) din Legea 24/2017, republicata.

c) drepturile preferentiale de subscriere a unor valori mobiliare din aceeasi categorie;
Conform Legii Societalilor. majorarea capitalului social se poate face prin emisiunea de actiuni noi sau
prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente, în schimbul unor aporturi in numerar si/sau in
natura alEl actionarilor. De asemenea, actiunile noi pot fi emise prin incorporarea rezervelor disponibile,
cu except:ia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune. ori prin compensarea
unor creaInte certe si exigibile asupra Emitentului cu actiuni ale acestuia. Capitalul social nu poate fi
majorat si nu se pot emite noi actiuni pana cand actiunile subscrise intr-o emisiune anterioara nu sunt
complet p,latite.
Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere in primul rand
actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni detinute. Potrivit art. 1O alin (2) din
Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificarile si completarile ulterioare, perioada pentru exercitarea
drepturilor de preferinta nu poate fi mai mica de o luna de la data stabilita in prospectul aprobat de catre
ASF, dalta ulterioara datei de înregistrare si datei de publicare a hotararii adun ··
ale
extraordinare a actionarilor sau a consiliului de administratie în Monitorul Oficial al Rom
Potrivit LHgii 24/2017, majorarea capitalului social prin aport in numerar se realizeaza :gnn emiterea d~
actiuni noi ce sunt oferite spre subscriere:
~
• detinatorilor de drepturi de preferinta apartinand actionarilor existenti la data de inre strare care nu si
le-au instrainat in perioada de tranzactionare a acestora si care le-au dobandit
p-erioada de
tranzactic,nare a acestora, daca este cazul;
-t'Jt,
,.
• publicul1ui, în conditiile în care actiunile noi nu au fost subscrise in totalitate in decursul
· ..,.. · 1 de
exercitam a dreptului de preferinta, daca Emitentul nu decide in AGEA anularea acestora.
Numarul drepturilor de preferinta emise este egal cu numarul de actiuni înregistrate in registrul
emitentuliui la data de inregistrare. Hotararea AGEA de majorare a capitalului social precizeaza inclusiv
numarul drepturilor de preferinta necesare pentru subscrierea unei actiuni nou-emise, pretul de
subscrier,e sau modalitatea de determinare apretului de subscriere de actiuni noi pe baza drepturilor de
preferinta si perioada in care va avea loc subscrierea, pretul/modalitatea de determinare a pretului la
care se ofera public actiunile noi ulterior subscrierii in baza drepturilor de preferinta, daca este cazul.
Operatiunea de majorare a capitalului social efectuata cu incalcarea prevederilor Legii Societatilor
privind e>:ercitarea dreptului de preferinta este anulabila.

'3
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d) dreptul de participare la profiturile emitentulu i;
AGEA p()ate decide asupra repartizarii profitului net cu destinatia de alocare de actiuni cu titlu gratuit
actionarilor existenti. Distribuirea actiunilor cu titlu gratuit se va face proportional cu numarul de actiuni
detinute. Acest drept la alocarea de actiuni cu titlu gratuit revine actionarului in ipoteza majorarilor de
capital social prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a
primelor ,de emisiune.
e) dreptul de participare la excedent in cazul lichidarii;
Acest dri~pt poate fi valorificat de catre actionari in cazul incetarii existentei Emitentului, avand dreptul
sa primeasca partea ce li se cuvine in urma lichidarii. ln situatia în care lichiditatile obtinute in urma
lichidarii activului depasesc valoarea cumulata a datoriilor, actionarii Emitentului au dreptul la
repartizairea activului social net proportional cu cota de participare a fiecaruia la capitalul social varsat.
f) clauzele de rascumparare;
Actionari1i se pot retrage din Societate, in cazuri strict determinate, in conditiile prevazute de Legea
Societatilor si Legea 24/2017, republicata. Actionarii Emitentului care nu sunt de acord cu hotararile
luate de AGA, au dreptul sa se retraga din societate in anumite conditii. Astfel Legea Societatilor
prevede dreptul actionarilor de a se retrage din Societate si de a solicita rascumpararea Actiunilor
atunci ca1nd acestia nu au votat in favoarea unei hotarari luate cu privire la: (i) schimbarea obiectului
principal de activitate; (ii) mutarea sediului social în strainatate; (iii) schimbarea formei juridice a
societatii ; (iv) fuziunea sau divizarea societatii.
Actionariii beneficiaza de clauzele de rascumparare prevazute in art. 44 si 45 din Legea 24/2017
republicata.
Potrivit a1cestora, in urma derularii unei oferte publice de cumparare adresate tuturor detinatorilor si
pentru tc,ate detinerile acestora, in care ofertantul achizitioneaza sau ajunge sa detina un numar de
actiuni potrivit cu pragurile minim stabilite de lege, actionarii minoritari vor vinde ofertantului, la cererea
acestuia, propriile actiuni, respectiv vor putea solicita ofertantului rascumpararea propriilor actiuni, la un
pret echi1iabil, asa cum este acesta definit prin lege.

g) clauze,le de conversie
Nu este cazul.
Punctul 4.8
O declar.aţie cu privire la existenţa oricărui act legislativ naJional privind achiziţiile aplicabil emitentului
care poale împiedica astfel de achiziţii, dacă este cazul.
Nu este cazul.

Punctul 4.9
Mentiuni privind ofer.tele publice de cumparare (acute de terli asupra cap;talului emitentului in cursul
exercitiului financiar precedent sau al exerdtiului financiar in curs. Trebuie indicate, <1.emn,mr1'1e,nea,
pretul sa,u conditiile de schimb si rezultatul acestor ofer.te.
,,_,~~
Nu este cazul.
f!f

~
SECTIUNEA 5 TERMENII SI CONDITIILE OFERTEI
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5.1 Conditii, statistici privind oferta, calendarul previzionat si modalitatile de solicitare a
subscrieirii
Punctul 5.1.1 Conditii
Conditiilei care reglementeaza oferta
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Oferta este initiata si derulata cu respectarea conditiilor, specificatiilor si cerintelor:
Hotararii AGEA CEMACON SA nr. 1 din 28.04.2022;
Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. republicata;
Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Reigulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
cu modificarile si completarile ulterioare;
Reigulamentului (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte
publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata
re\~lementata completat de Regulamentul delegat (UE) 2019/979 si Regulamentul delegat (UE)
2019/980 privind normele de elaborare a rezumatului si continutului Prospectului;
Reigulamentului (UE) 2021 /337 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 in ceea ce
priiveste prospectul UE pentru redresare si ajustarile specifice pentru intermediarii financiari si a
Diirectivei 2004/109/CE in ceea ce priveste utilizarea formatului de raportare electronic unic
pe,ntru rapoartele financiare anuale, in scopul sustinerii redresarii in urma crizei provocate de
COVID-19.

Punctul !i.1.2
Durata d,e valabilitate a ofertei, inclusiv orice modificare posibila, si o descriere a procedurii de
subscriem, precum si data emiterii noilor valori mobiliare.

Oferta ar,e ca obiect un numar de 429.805.503 actiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare
egala, emise informa dematerializata, de catre CEMACON S.A. in conformitate cu hotararea AGEA nr.
1/28.04.2022, oferite la un pret de emisiune de O, 15 lei/actiune, egal cu valoarea nominala plus o prima
de emisiu ne de 0,05 lei/actiune. Fiecarui actionar la data de înregistrare 21 .07.2022 i-a fost alocat cate
un drept de preferinta pentru fiecare actiune detinuta. Potrivit aceleasi hotarari, drepturile de preferinta
nu sunt tranzactionabile, iar actiunile ramase nesubscrise în cele doua etape de derulare a Ofertei se
vor anula prin decizia Consiliului de Administratie.
Etapa I presupune subscrierea in baza exercitarii drepturilor de preferinta alocate tuturor actionarilor
inscrisi in Registrul Actionarilor la Data de înregistrare.
Persoanele indreptatite sa subscrie sunt actionarii Emitentului inscrisi in Registrul Actionarilor la data de
inregistraire de 21.07.2022, stabilita prin hotararea AGEA publicata in Monitorul Oficial al Romaniei
Partea IV-a nr. 2201/25.05.2022, carora, la data platii de 22.07.2022, li s-au alocat un numar de dreptu ri
de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute la data de înregistrare. lntrucat, potrivit Hotararii AGEA
nr. 1/28.04.2022, drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile, in perioada de oferta vor putea
subscrie exclusiv actionarii indreptatiti.
Numarul de actiuni noi care pot fi subscrise de un actionar in baza exercitarii drepturilor de preferinta
detinute se calculeaza prin inmultirea numarului de drepturi de preferinta detinute cu rata de subscriere
de 0,8499999999. Fiecare actionar va putea sa subscrie 0,8499999999 actiuni noi la un pret de
subscriene de O, 15 lei/actiune pentru fiecare actiune detinuta la data de înregistrare.
GH!:
ln cazul in care, in urma aplicarii calculului matematic (,. numar drepturi de preferinta" x O,
99~99. ,
numarul maxim de actiuni care poate fi subscris în cadrul exercitarii drepturilor de prefe ~a nuct'~sTo un"'t ,
numar natural, numarul maxim de actiuni care pot fi efectiv subscrise va ti rotunjit in
u la cel mai ;;;
apropiat numar natural întreg inferior.
~
.•
7.1

"4. .. .

---~"'!.JtO.i.. ..~

Perioada de subscriere in ~apa I este de 31 zile calendaristice, respectiv de la data de
pana la data de ~ ~02-.'t-C.U (inclusiv), intre orele 9:30 si 17:30 ale fiecarei Zile L
e
"· u
exceptia ultimei Zile Lucratoare, cand perioada de subscriere se încheie la ora 13:00). Oferta va fi
initiata in ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului potrivit reglementarilor in vigoare.

ln Etapa a ll·a, actiunile ramase nesubscrise vor putea fi subscrise de catre deţinătorii drepturilor de
preferinţă1 care au subscris în Etapa I a operatiunii de majorare de capital, proportional cu numarul de
actiuni deitinute la data de înregistrare.
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Pretul de subscriere in Etapa li este de O, 15 lei/actiune, reprezentand O,1 lei/acţiune valoarea nominala
la care s,e adauga prima de emisiune de 0,05 lei. Termenul de subscriere în Etapa li este de 3 zile
calendaristice, incepand cu a tLeia.+i l~cratoare dupa ultima zi ~c:,at9Şre di_D _perioada de oferta a Etapei
I, respectiv, de la data de OJ.:P.':1.... :ro.'l.k-. pana la data de ~ .0.'1...'l0.Z'°1clusiv, intre orele 9:30 si
17:30, cui exceptia ultimei zile, cand perioada de subscriere se încheie la ora 13:00.
Numarul maxim de actiuni pe care ii va putea subscrie un actionar indreptatit în Etapa a li-a se va
calcula prin aplicarea procentului detinut de respectivul actionar ia data de înregistrare la numarul de
actiuni ramase nesubscrise dupa încheierea Etapei I.
Pentru c larificare, doar actionarii care au subscris in Etapa I a majorarii au dreptul de a subscrie

si in EtaIpa a li-a.
Etapa a 11 se va derula în baza prezentului Prospect.
Rezultateile subscrierilor in cele doua etape ale majorarii de capital vor fi facule publice pe site ·ul BVB
(https://www.bvb.ro). Raportul curent aferent rezultatului subscrierilor in Etapa I, care va preciza si
numarul ide actiuni disponibile spre subscriere în Etapa a li-a, va fi publicat in termen de 2 zile lucratoare
de la încheierea Perioadei de Oferta a Etapei I, iar notificarea pnvind rezultatele întregii operatiuni de
majorare a capitalului social va fi publicata pe pagina de internet a BVB si comunicata catre ASF in
termen de 5 zile lucratoare de la încheierea Perioadei aferente Etapei a li-a.
Actiunile ramase nesubscrise dupa oferirea acestora in cadrul celei de a li-a Etape vor fi anulate prin
decizia Consiliului de administratie, prin care se constata rezultatele efective ale majorarii capitalului
social si prin care se aproba modificarea actului constitutiv, urmand ca valoarea majorarii capitalului
social sa fie determinata prin raportare la actiun ile efectiv subscrise in cadrul etapelor mentionate mai
SUS.

Procedura de subscriere:

Detinatorii de drepturi de preferinta vor putea subscrie in oferta, atat in prima cat si in cea de a doua
Etapa, pe toata durata perioadelor de subscriere, intre orele 9:30 - 17:30 ale fiecarei Zile Lucratoare, cu
exceptia ultimei Zile lucratoare, cand perioada de subscriere se încheie la ora 13:00. Perioada de Oferta
nu poate fi prelungita pentru niciuna din cele doua Etape de derulare a Ofertei.
Avand in1 vedere faptul ca in Etapa I se va putea subscrie exclusiv prin exercitarea drepturilor de
preferinta iar in Etapa a li-a vor putea subscrie aceiasi actionari, la oferta pot particip
O&:
!ionarii
indreptatliti, respectiv actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la Data de lnregistr ~ ~21 .07.2022~
~
1t..
$ ~
ţ
~
.. •
;a
Subscrieirea in cadrul Ofertei - Etapa I si Etapa a li-a - se realizeaza astfel:
...
"'
1) Etapa I
\
~;
- Investitorii care detin actiuni ale Emitentului in Sectiunea I a Depozitarului Centra ~ t.s~~("' numai
prin Intermediarul Ofertei, SSIF Estinvest SA , cu sediul in Focsani, str. Republicii . , tel. 0237
238900, fax. 0237 237471 , e-mail contact@estinvest.ro, catre care vor depune sau transmite
Formularul de Subscriere insolit de dovada platii si documentele mentionate in prezentul Prospect, in
Perioada de Subscriere in una din urmatoarele modalitati:
o in format fizic cu semnatura olografa in original, prin curier, scrisoare recomandata sau
p•:irsonal la sediul Intermediarului;
o la adresa de e-mail contact@estinvest.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata
pc,trivit cu prevederile Legii 455/2001 privind semnatura electronica.
- Investitorii care detin actiuni ale Emitentului în Sectiunea a li-a a Depozitarului Central (conturi globale)
vor putea subscrie doar prin Intermediarii la care detin actiunile intr-un cont de investitii , daca
intermedliarii au semnat si transmis catre Intermediarul Ofertei Angajamentul de respectare a conditiilor
.t8
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de derulare a Ofertei, carora le vor transmite, in Perioada de Subscriere, ordinul de subscriere cu
respectarea cerintelor legale si ale procedurilor interne proprii Intermediarului. Plata actiunilor subscrise
se face i,n conformitate cu reglementarile Depozitarului Central si politicile Intermediarului prin care
investitorul participa la Oferta.
- lnvestitc>rii care detin actiuni ale Emitentului in Sectiunea a III-a a Depozitarului Central (conturi ale
Participantilor) vor subscrie direct în sistemul Depozitarului Central S.A ., plata acestora fiind in
conformitate cu reglementarile Depozitarului Central S.A., cu conditia sa fi semnat si transmis, catre
Intermediarul Ofertei, Angajamentul de respectare a conditiilor de derulare a Ofertei.
2. Etapa a li-a
Investitorii, indiferent de secţiunea Depozitarului Central unde deţin acţiunile, vor putea subscrie doar
prin intermediarul ofertei, SSIF Estinvest S.A., prin modalităţile precizate la Etapa I.

Plata act1iunilor subscrise se face in contul Emitentului deschis la Banca Transilvania cod !BAN RO96
BTRL RONC RT02 3861 5504.
Formulariul de subscriere va fi insotit de dovada achitarii contravalorii actiunilor noi subscrise (copie
dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice) si, respectiv, urmatoarele documente
doveditoare pentru identitatea subscriitorului (copiile acestor documente vor avea mentiunea "conform
cu origincilul" si semnatura titularului):
Pentru persoanele fizice rezidente sau nerezidente care subscriu in nume propriu :
buletinul sau Cartea de identitate (copie) ;
pasaport (copie) - pentru actionarii cetateni straini;
Pentru persoanele fizice rezidente sau nerezidente care subscriu in 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
ceitateni straini;
procura in forma autentica (copie) si traducerea autorizata a acesteia in ca
este într-o alta limba decat limba romana.
/1'

~

Pentru pmsoane juridice rezidente care subscriu în nume propriu:
ţ 1,,ţi.:
copie dupa Certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului;
~.,
ceirtiflcarul constatator eliberat de ONRC (original sau copie conform cu origina ~ -elitte,r•"' u cel
mult 30 zile lucratoare înainte de data subscrierii);
împuternicire in original pentru persoane care semneaza Formularul de subscriere (daca acesta
nu este reprezentantul legal al societalii sau actul doveditor al calitatii de imputemicit legal al
se>cietatii:
buletin sau carte de identitate sau pasaport - (copie) al persoanei care subscrie în numele
peirsoanei juridice.
Pentru pmsoane juridice nerezidente care subscriu in nume propriu:
ce>pii 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);
-19
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copie dupa certificatul fiscal si/sau certificatul ce atesta i1nmatricularea persoanei juridice sau
documente echivalente din tara de origine (traducere legalizata):
Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta din statul de
origine, în original sau copie conform cu originalul (cu cel mult 30 de zile lucratoare anterioare
datei de subscriere);
împuternicire în original pentru persoana care semneaza formularul de subscriere.
lmputernicirea este data de catre reprezentantul legal al actionarului, persoana juridica
ni::irezidenta;
copie a documentelor de identitate ale persoanei fizice care efectueaza subscrierea ca
reprezentant al persoanei juridice nerezidente;
Pentru persoane juridice nerezidente care subscriu prin intermediu l unui agent custode local:
copii dupa documentele de identificare ale persoanei juridice nerezidente (statut, act constitutiv
sau document echivalent din tara de origine etc.}, cu nominalizarea reprezentantilor legali ai
p13rsoanei juridice (traducere legalizata);
copie dupe certificatul fiscal si/sau certificatul ce atesta inmatricularea persoanei juridice
rn3rezidente sau documente echivalente din tara de origine (traducere legalizata):
Certif icat Constatator al persoanei juridice nerezidente eliberat de Registrul Comertului sau
institutie echvalenta din statul de origine, în original sau copie conform cu orginalul (cu cel mult
30 de zile lucratoare anterioare datei de subscriere):
copie dupa Contractul încheiat 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;
împuternicire in original data de catre reprezentantul legal/persoana autorizata al/a agentului
custode pentru persoana fizica care semneaza formularu l de subscriere în numele persoanei
juridice nerezidente;
copie document de identitate a persoanei fizice care semneaza formularul de subscriere în
numele persoanei juridice nerezidente:

lndiferen1t de metoda de transmitere a acestor documente, pentru validarea subscrierii, acestea trebuie
sa fie înregistrate la sediul Intermediarului Ofertei doar în Perioada de subscriere (a Eta ei I sau a
'fira ~~ de
Etapei a li-a) mentionata în prezentul prospect. Intermediarul Ofertei va verifi ~~
subscriere receptionate si documentatia aferenta si le va valida în conformitate cu
meniL si conq~'ile
prezentullui Prospect
~ I"'\
f.
~

~

,..·

>

•

Pentru pi::irsoanele fizice si juridice nerezidente, toate documentele solicitate emis ~ cfha limba d
limba romana. trebuie sa fie traduse si legalizate.
/J1, . RC'.,J.,"....

?J

at

Efectuama si acceptarea acestor subscrieri se va realiza cu respectarea prevederilor prezentului
prospect si cu reglementarile interne intermediarului aplicabile preluarii, validarii si transmiterii spre
executan3 a subscrierilor primite, precum si cu cele referitoare la gestionarea decontarii in sistemul
Depozitairului Central al instructiunilor de subscriere. De asemenea, plata actiunilor subscrise se face in
conformitate cu reglementarile Depozitarului Central si politicile Intermediarului prin care investitorul
participa la Oferta.
Dupa aprobarea ASF, Prospectul, Formularele de Subscriere si de Retragere a acceptului de
subscriere vor fi disponibile pe pagina de internet a Emitentului (www.cemacon .ro), pe pagina de
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internet a Intermediarului Ofertei (www.estinvestro), pagina de internet a BVB (www.bvb.ro), precum si,
in format fizic, la sediul Emitentului si Intermediarului.
Investitorii vor putea consulta pe pagina de internet a Emitentului, de asemenea, Actul constitutiv al
acestuia. situatiile financiare si rapoartele auditorilor financiari.

Intermediarul ofertei sau Participantii prin care se realizeaza subscrierea - intermediarii care au semnat
si transmis Angajamentul de respectare a conditiilor ofertei - au dreptul sa solicite actionarilor
subscriitori orice documente suplimentare in scopul îndeplinirii obligatiilor de respectare a regulilor de
.cunoastiere a clientelei" conform normelor si procedurilor interne de identificare a clientilor.

Validarea subscrierilor efectuate in Etapa I de actionarii cu detineri in Sectiunea I a Depozitarului
Central s;i a subscrierilor efectuate de orice actionar in Etapa a 11-a se va face de catre Intermediarul
Ofertei (ESTINVEST S.A.) dupa verificarea documentelor prezentate de actionar, dupa verificarea
existentei drepturilor de preferinta precum si a incasarii contravalorii actiunilor subscrise. lista
actionarilor cu detineri de actiuni CEMACON S.A. in Sectiunea I a Depozitarului Central la Data de
inregistra1re, precum si numarul drepturilor de preferinta alocate fiecaruia dintre acestia va fi comunicata
lntermedliarului de catre Emitent, care o va solicita Depozitarului Central.
Raspunderea pentru calcularea corecta a numarului maxim de actiuni pe care ii poate subscrie, in
Etapa I, un actionar subscriitor cu detineri in Sectiunea I, precum si a numarului maxim de actiuni pe
care ii poate subscrie un actionar indreptatit in Etapa a li-a a Ofertei, revine Intermediarului Ofertei.
Raspunderea pentru evidenta, confirmarea si gestionarea sumelor încasate de catre Emitent in contul
actiunilor subscrise de catre actionari cu detineri in Sectiunea I, precum si evidenta si plata sumelor
rezultate din retragerea acceptului de subscriere in conditiile introducerii de suplimente la Prospect
revine Emitentului.

Validareci subscrierilor efectuate in Etapa I de catre actionari cu detineri in Sectiunea a li-a a
Depozitarului Central va fi realizata de intermediarii care au semnat si transmis in prealabil
Angajamentul de respectare a conditiilor Ofertei, numai dupa verificarea detinerilor drepturilor de
preferinta de catre fiecare investitor.
lnstructiu nile de subscriere se introduc in baza drepturilor de preferinta detinute de investitori, iar
fondurile banesti sunt decontate prin mecanismul de decontare administrat de Depozitarul Central, in
cadrul se,siunii zilnice de decontare.
ln cazul actionarilor subscriitori cu detineri in Sectiunea a li a Depozitarului Central, raspunderea pentru
calcularea corecta a numarului maxim de actiuni pe care ii poate subscrie un actionar CEMACON S.A.
in Etapa I a Ofertei revine Intermediarului care si-a asumat Angajamentul de respectare a cond· ·· r
Ofertei, prin care actionarul respectiv subscrie si cu care are încheiat un contract de servicii d ·
~ttlt~,
financiare. Ulterior validarii, intermediarul va înregistra respectiva subscriere in sistemul D
zitarulul ·
Central. De asemenea, responsabilitatea existentei fondurilor necesare decontarii instr (~iuoitpr. de
subscriere revine in totalitate intermediarului prin care s-au realizat subscrierile in cadrul Of ~ i. ~

~

r<.

Respons.abilitatea pentru calcularea corecta a numarului maxim de actiuni noi pe care ii poa ~bscrie,
in Etapa I, un actionar cu detineri în Sectiunea III a Depozitarului Central revine Participantului r
Qt:tY.Al'.
Plata actiunilor subscrise in Etapa I de catre actionari cu detineri in Sectiunea li si Sectiunea I a e
Depozitarului Central se va face în conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.
Subscrieirile pentru actiunile noi nu vor fi validate daca procedurile de subscriere prevazute in prezentul
Prospect nu au fost îndeplinite. Subscrierile pentru actiunile noi care nu au fost validate vor fi anulate,
iar invesltitorii vor fi anuntati cu privire la acest fapt in conditiile prevazute in contractul de prestari de
servicii de investitii/custodie incheiat cu Participantul, respectiv cu Intermediarul Ofertei.
Subscrieirile realizate in baza unor documente primite in afara Perioadei de subscriere sau care nu
respecta conditiile mentionate in prezentul Prospect nu vor fi validate. Emitentul sau Intermediarul nu
vor fi tinuti raspunzatori daca, din motive independente de acestia, Contul colector nu este efectiv
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creditat c:u sumele reprezentand valoarea actiunilor noi subscrise înainte de ora 13:00 a ultimei zile a
Perioadei de subscriere.
Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toata Perioada de derulare a Ofertei, cu exceptia
prevazuta la art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1129/2017 modificat prin articolul 1 punctul 8 al
Regulamentului UE nr. 337/2021 , respectiv a introducerii de suplimente la prospectul de oferta. ln acest
caz, investitorul isi poate retrage subscrierea în termen de trei zile lucratoare de la publicarea
respectivului supliment, prin depunerea unui Formular de Retragere a acceptului de subscriere în
conditiile prevazute în prezentul Prospect Retragerea acceptului pentru subscriere poate fi numai
integrala, nu si partiala.
Actiunile Oferite în fiecare dintre cele doua Etape vor putea fi subscrise proportional cu numarul de
drepturi dle preferinta detinute de actionarii indreptatiti la Data de înregistrare.
ln Etapa I fiecare actionar va putea sa subscrie 0,8499999999 actiuni noi la un pret de subscriere de
O,15 lei/actiune pentru fiecare actiune detinuta la data de înregistrare.
Numarul maxim de actiuni pe care ii va putea subscrie un actionar indreptatit în Etapa a li-a se va
calcula prin aplicarea procentului detinut de respectivul actionar l'a data de înregistrare la numarul de
actiuni ramase nesubscrise dupa încheierea Etapei I.
Pentru clarificare, doar actionarii care au subscris în Etapa I a majorarii au dreptul de a subscrie si în
Etapa a III-a.

Numarul maxim de actiuni care poate fi subscris de un investitor poate fi aflat prin inmultirea numaruluI
de drepturi de preferinta de care acesta dispune cu rata de subscriere. ln cazul în care valoarea
rezultata nu este un numar întreg, aceasta se rotunjeste in jos pana la cel mai apropiat numar întreg.
Numarul maxim de actiuni care poate fi subscris de un investitor poate fi aflat si prin contactarea
Intermediarului la care investitorul are deschis un cont de investitii, a Emitentului sau a Intermediarului
Ofertei, incepand cu prima Zi Lucratoare a fiecareia dintre perioadele de Oferta.
Orice peirsoana fizica sau juridica, rezidenta sau nerezidenta poate subscrie Actiunile Oferite prin
prezenta Oferta publica aferenta operatiunii de majorare de capital social, cu conditia sa detina drepturi
de preferiinta conform celor prezentate anterior. Orice subscriere facuta in Perioada de Oferta de catre o
persoana care nu a avut calitatea de actionar la Data de înregistrare nu va fi validata, urmand ca suma
de bani aferenta subscrierii sa fie returnata respectivei persoane. De asemenea, în cazul in care un
actionar indreptatit subscrie o cantitate mai mare de actiuni decat i se cuvin, subscrierea va fi
considerata valida pentru numarul de actiuni care i se cuvin, iar diferenta dintre valoarea subscrisa si
valoarea actiunilor pe care era indreptatit sale subscrie ii va fi returnata. Returnarea s
OfJISe,, ce de
catre Emi1tent, in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data de încheiere a
oadei de of
~

:5

1"'\_

~-

ln cazul în care un actionar indreptatit achita o suma mai mica decat con ~valoarea actiunllor
subscrise,, atunci subscrierea este considerata valida pentru numarul de actiuni ~ s~nzator sumei
'-'IJi,••- - /
virate.
• Re:~
Dupa inclheierea ofertei derulate în cea de a li-a Etapa, actiunile nou emise ramase nes
Ise vor fi
anulate prin hotararea Consiliului de administratie care va constata rezultatul operatiunii de majorare de
capital social, va aproba modificarea capitalului social prin majorarea acestuia cu valoarea actiunilor
efectiv subscrise si va dispune intreprinderea tuturor demersurilor necesare modificarii actului
constitutiv, respectiv inregistrarii si publicarii acestei modificari.
Raportul Emitentului cu privire la rezultatul operatiunii de majorare a capitalului social dupa finalizarea
acesteia va fi transmis catre ASF si BVB în termen de 5 zile lucratoare de la încheierea Perioadei de
Oferta a celei de a li-a Etape a operatiunii.
Dupa aprobarea ASF, Prospectul, Formularele de Subscriere si de Retragere a acceptului de
subscrier,e vor fi disponibile pe pagina de internet a Emitentului (www.cemacon.ro), pe pagina de
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internet :a Intermediarului Ofertei (https://www.estinvest. roO, pagina de internet a BVB în calitate de
administrator al Pietei Reglementate (https://www.bvb.roO.

Prezentul prospect nu constituie o oferta sau invitatie facuta de Emitent sau Intermediarul Ofertei sau în
numele l,or de a subscrie actiuni in jurisdictiile unde aceasta oferta sau invitatie nu este autorizata sau
este restrictionata in orice mod sau pentru potentiali Investitori ce nu pot subscrie in mod legal.
Persoanele care decid sa subscrie Actiuni in cadrul prezentei Oferte sunt obligate sa cunoasca
restrictiile si limitarile Ofertei si sa se conformeze acestora.
lndiferen1t de modalitatea aleasa, subscrierea in aceasta Oferta in conformitate cu prezentul Prospect
reprezinta acceptarea neconditionata a termenilor si conditiilor de derulare ale Ofertei si a prezentului
Prospect in întregime, investitorul respectiv confîrmand ca a primit, citit, inteles si acceptat termenii si
conditiile prezentului Prospect si ca a subscris in acord cu acestea. Intermediarul Ofertei si intermediarii
prin care, se subscrie in Oferta - participantii autorizati care au semnat si transmis, în prealabil, catre
Intermediarul Ofertei Angajamentul de respectare a conditiilor de derulare a Ofertei - trebuie sa isi
informez,e investitorii cu privire la conditiile de derulare a Ofertei. Acestia sunt exclusiv responsabili
pentru implementarea Ofertei si respectarea conditiilor de derulare a Ofertei mentionate in prezentul
Prospect si a reglementarilor ASF.

Punctul 5.1.3
O descri1~re a posibilitatilor de reducere a subscrierii si a modului de rambursare a sumelor excedentare
platite de, subscriitori.

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toata Perioada de derulare a ofertei cu exceptia
prevazut.a la art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 112912017 modificat prin art. 1 punctul 8 al
Regulamentului UE nr. 337/2021 a introducerii de suplimente la prospectul de Oferta. ln acest caz,
investitorul isi poate retrage subscrierea in termen de trei zile lucratoare de la publicarea respectivului
suplimen t, prin depunerea unui Formular de Retragere a acceptului de subscriere in conditiile prevazute
in prezerntul Prospect.
Sumele cuvenite Investitorilor ca urmare a invalidarii subscrierii sa u ca urmare a diferentelor constatate
intre valoarea actiunilor subscrise efectiv si valoarea platita in plus de catre investitor vor fi returnate
acestora in conturile bancare indicate in Formularele de subscriere, in termen de 5 zile lucratoare de la
data închiderii Ofertei. Sumele cuvenite Investitorilor ca urmare a retragerii acceptului de subscriere în
conformiltate cu prevederile prezentului Prospect vor fi returnate acestora in conturile bancare indicate
in Formularele de subscriere, in termen de 5 zile lucratoare de la data retragerii subscrierii.
Toate comisioanele incidente platilor efectuate catre actionarii indreptatiti cad în sarcin
~ţ!
fi suportate de catre acestia.
:;:,q~
Nu exista posibilitatea de a se înregistra suprasubscriere in cadrul prezentei Oferte. ~
~

,,

~

"' \>-•

Y,,~

o..,.
Punctul 5.1.4
Detalii privind cuantumul mm,m si/sau maxim al unei subscrieri (exprimat fie in rrl)~1rw-a.c.;::1ore
mobiliare,, fie in valoarea globala a investitiei).
Volumul de actiuni pe care un investitor este indreptatit sa ii subscrie se înscrie în intervalul 1 actiune,
respectiv , numarul maxim pe care este indreptatit sa ii subscrie, in functie de numarul de drepturi de
preferinta detinute la Data de înregistrare si de rata de subscriere. Fiecare actionar va putea sa subscrie
0,84999~19999 actiuni noi la un pret de subscriere de O, 15 lei/actiune pentru fiecare actiune detinuta la
data de iinregistrare.
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ln Etapa a li-a vor putea subscrie actionarii indreptatiti care au subscris si in prima Etapa si vor putea
subscrie, de asemenea, oricare numar de actiuni in intervalul 1 actiune, respectiv, numarul maxim pe
care ii pot subscrie proportional cu numarul de actiuni detinute la data de înregistrare. Pentru claritate,
un actioniar indreptatit, care detinea la data de înregistrare 1% din capitalul social al Emitentului, poate
subscrie 1% din numarul de actiuni disponibile in Etapa a li-a, la un pre! de subscriere de O,15
lei/actiun,e.

Punctul 5.1.5
Metoda s;i datele-limita pentru plata, respectiv livrarea valorilor mobiliare.

Investitorii cu detineri in Sectiunea I a Depozitarului Central care vor subscrie prin intermediul
ESTINVEST S.A. in oricare dintre cele doua Etape, vor achita actiunile subscrise cu respectarea
procedurilor de subscriere descrise la punctul 5.1 .2., in contul Emitentului deschis la la Banca
Transilvania cod IBAN RO96 BTRL RONC RT02 3861 5504 (Contul Colector). Dovada achitarii pretului
actiunilor subscrise de catre un investitor care detine actiuni ale Emitentului in Sectiunea I a
Depozitarului Central se face prin documentul justificativ de plata care dovedeste ca pretul a fost
integral tIransferat prin virament bancar in contul colector deschis de Emitent, care, la rubrica .,detalii"'
va contine Codul Numeric Personal/ seria pasaportului/codul unic de înregistrare sau echivalent al
investitorului si numarul de actiuni subscrise. Investitorul trebuie sa ia în considerare si sa isi asume
eventualele comisioane de transfer bancar.
ln ceea ,ce priveste actionarii cu detineri in Sectiunea a li-a si a III-a a Depozitarului Central, plata
actiunilor subscrise în Etapa I se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central
completate de politicile Intermediarului prin care se subscrie.
Astfel, p,entru subscrierile realizate atat prin intermediul ESTINVEST SA S.A. cal si printr-un alt
intermediiar autorizat de catre ASF sumele aferente actiunitor subscrise vor fi virate de catre investitori
conform procedurilor indicate de intermediarul respectiv. iar decontarea sumelor platite se realizeaza
direct intre Participant si Depozitarul Central S.A.
Pentru validarea subscrierii, actiunile subscrise vor trebui co111statate ca platite integral la data
subscrierii, conform celor prezentate in acest Prospect. Pentru ca o subscriere sa fie validata, contul
colector al emitentului va trebui debitat cu valoarea aferenta subscrierii pana la o
tme
re din ziua
subscrierii, respectiv ora 17:30, sau ora 13:00, daca subscrierea s-a efectua
ultima. zi diq, erioada
de subscriere.
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Emitentu I si Intermediarul nu percep com1s1oane si taxe suplimentare sub
09rilo
cu
exceptia subscrierilor actionarîlor cu detineri în Sectiunea a li-a, la care Intermedia
a putea aplica
comisionul standard perceput pentru tranzactionare. ln sarcina subscriitorilor vor fi, de asemenea,
taxele sî comisioanele percepute, în mod curent, de institutiile pietei de capital.
Ulterior finalizarii operatiunii de majorare de capital social, Consiliul de administratie va constata
rezultatele Ofertei, respectiv numarul efectiv de actîuni subscrise sî platite în cadrul Ofertei si va efectua
toate formalitatile necesare în raport cu Registrul Comertului, ASF si Depozitarul Central in vederea
inregistra1rîi majorarîi capitalului social si tranzactionarii actiunilor nou-emise prin sistemele BVB.
Decontarea subscrierilor validate in cadrul Ofertei, efectuate in baza exercitarii drepturilor de preferinta
de catre Investitorii care detin actiuni in Sectiunea li la momentul subscrierilor se va realiza conform
reglementarilor Depozitarului Central privind procesarea evenimentelor corporative.
Pentru investitorii care au subscris prin ESTINVEST S.A. in baza drepturilor de preferinta înregistrate in
Sectîune:a I a Depozitarului Central la momentul subscrierii, un centralizator al subscrierilor validate se
va transmite Depozitarului Central pana la ora 18:00 a ultimei zile a perioadei de subscriere.
Pe baza subscrierilor în Etapa I prin sistemul Depozitarului Central corespunzatoare drepturilor de
preferinta evidentiate în momentul subscrierii în Sectiunile li si III ale Depozitarului Central, precum si a
subscrierilor valide realizate prin intermediul ESTINVEST S.A. corespunzatoare drepturilor de preferinta
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evidentiate in momentul subscrierii in Sectiunea I în Etapa I si a celor validate in Etapa a li-a, rezultatul
subscrierilor va fi comunicat ASF si pietei în termenele prevazute de lege.
Actiunile nou subscrise in cadrul prezentei operatiuni de majorare a capitalului social se considera
emise dupa înregistrarea noului capital social la ORC, ASF si, ulterior, la institutiile pietei de capital.

Punctul 5.1.6
O descriore detaliata a modalitatilor de publicare a rezultatelor ofertei si data publiciirii.
Rezultatele subscrierilor in cele doua etape ale majorarii de capital vor fi facute publice pe site-ul BVB
(https://www.bvb.ro/). Raportul curent aferent rezultatului subscrierilor in Etapa I, care va preciza si
obiectul Ofertei în Etapa a li-a si rata de subscriere aferenta, va fi publicat in termen de 2 zile lucratoare
de la încheierea Perioadei de Oferta a Etapei I, iar notificarea privind rezultatele întregii operatiuni de
majorare a capitalului social va fi publicata pe pagina de internet a BVB si comunicata catre ASF în
termen d,e 5 zile lucratoare de la incheierea Perioadei de Oferta aferenta celei de a li-a Etape.

Punctul .5.1 .7

Procedura de exercitare a oricarui drept preferential de subscriere, negociabilitatea drepturilor de
subscriere si regimul aplicat drepturilor de subscriere neexercitate.
ln cadrul Ofertei nu sunt înregistrate drepturi preferentiale de subscriere, drepturi negociabile sau
drepturi neexercitate.

Punctul :5.1.8

Cuantumul total al emisiuniiloferlei, facand distinctie intre valorile mobiliare oferite spre vanzare si
valorile mobiliare oferite spre subscriere; in cazul in care cuantumul nu este fix, se precizeaza
cuantumol valorilor mobiliare care urmeaza sa fie oferit (daca este disponibil) si o descriere a
modalitatilor si a termenului pentru anuntarea publica a cuantumului final al ofertei.
Numarul de actiuni nou emise va fi integral oferit spre subscriere detinatorilor de drepturi de preferinta,
in cadrul Ofertei publice.
Valoarea totala a emisiunii este de 64.470.825,45 lei, în ipoteza in care toate actiunile puse în vanzare
se vor subscrie la pretul din Etapa I de catre investitori.
Emisiunea/Oferta au ca obiect un numar total de 429.805.503 actiuni noi nominativ ordinare,
dematerializate, fiecare avand o valoare nominala de 0,1O lei/ actiune.
~-iEGHt...., ,
ln cazul subscrierii integrale a ofertei în Etapa I, valoarea cu care se va major ~ pitalul --soci al
14'.
·ţ
Emitentului este de 42.980.550,3 lei.
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Punctul 15.1.9
Indicarea momentului si a conditiilor in care oferta poate fi revocata sau suspendata si a p~o~s-, -,...
,t~
a tii sau
imposibiliitatii de revocare a ofertei dupa inceperea tranzactionarii

Oferta nu, poate fi revocata sau suspendata de catre Emitent dupa primirea avizului de la Autoritatea de
Suprave~ihere Financiara. Potrivit art. 12 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare
si operatiuni de piata, republicata, ASF poate dispune interzicerea Ofertei în termen de un an de la
închiderea ofertei publice prin (a) revocarea aprobarii Prospectului, daca constata ca derularea Ofertei
se face cu incalcarea prevederilor legale, daca apreciaza ca circumstantele ulterioare deciziei de
aprobare determina modificari fundamentale ale elementelor si datelor care au motivat-o si/sau daca
ofertantul informeaza ASF ca retracteaza Oferta înainte de lansarea anuntului de oferta sau prin (b)
55

PROSPECT CEMACON S.A.

anularea aprobarii Prospectului, daca aceasta a fost obtinuta pe baza unor inforrnatii false ori care au
indus in eroare.
ASF poate suspenda Oferta in conditiile legii, suspendarea acesteia oprind curgerea perioadei de
derular,e. ln conformitate cu prevederile art. 32, alin (1 ) lit. d) al Regulamentului UE nr. 1129/2017
privind Prospectul, Autoritatea de Supraveghere Financiara are competenta de a suspenda oferta
publica timp de cel mult 1O zile lucratoare consecutive, daca exista motiv întemeiat sa suspecteze
incalca1rea prevederilor regulamentului susnumit.
Potrivit art. 13 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
republicata, la ridicarea sau la încetarea suspendarii, derularea ofertei publice va fi reluata.

PunctLIII 5.1.1 O
lndicama termenului in care poate fi retrasa o solicitare de subscriere, daca investitorii sunt autorizati sa
isi retmga subscrierea.

Subscriierile din cadrul Ofertei nu pot fi retrase pe toata Perioada de Subscriere, cu exceptia prevazuta
de leg•~ prin art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1129/2017 modificat prin art. I, punctul 8 din
Regulamentul UE nr. 337 /2021 , a introducerii de suplimente la prospectul de oferta.
Emiten1tul este, de asemenea, obligat sa publice un supliment la Prospect in cazul in care intervine un
factor semnificativ, o eroare materiala sau inexactitate materiala privind informatiile cuprinse in Prospect
care ar putea influenta evaluarea valorilor mobiliare si care survine sau este constatat înainte sa expire
perioada de valabilitate a ofertei sau furnizarea valorilor mobiliare, oricare dintre aceste evenimente are
loc primul.
Orice cerere de modificare a prospectului va fi depusa la ASF cu cel putin 3 zile lucratoare anterioare
ultimei zile de derulare a ofertei. ln cazul suplimentelor referitoare la pret sau la alte elemente ale
Prospectului, cu exceptia termenului de închidere a Ofertei, ASF este în drept sa prelungeasca perioada
de derU1lare a Ofertei, astfel incat sa existe cel putin doua zile lucratoare de la publicarea suplimentului
pana la închiderea Ofertei.
Dupa aprobarea de catre ASF, suplimentul va fi publicat pe pagina de internet a Emitentului
(www.cemacon.ro), a Intermediarului (www.estinvest.ro) si a BVB (www.bvb.ro). ln situatia publicarii
unui supliment la Prospect, investitorii care au dreptul de retragere a acceptului de subscriere conform
prevederilor legale vor fi contactati de intermediarul financiar prin care au subscris pana la sfarsitul
primei 2:ile lucratoare care urmeaza zilei in care este publicat suplimentul.
ln caz de supliment/modificare a prospectului, investitorul isi poate retrage subscrierea in termen de 3
(trei) ziile lucratoare de la publicarea respectivului supliment, prin depunerea unui Formular de
Retragme a acceptului de subscriere intocmit in doua exemplare originale si împreuna cu documentele
insotito,3re prevazute pentru Formularul de Subscriere, la sediul Intermediarului unde a fost depus
anterior Formularul de Subscriere. Formularul de Retragere a acceptului de subscriere este disponibil,
atat electronic, pe pagina de internet a Emitentului (www.cemacon), a Intermediarului
(www.estinvest.ro) si a BVB (www.bvb.ro) cat si pe suport de hartie la sediul lnterme ·
. · Ofertei din
Focsanii, str. Republicii nr. 9, jud. Vrancea si la sediul Emitentului.
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Punctul 5.2 Planul de distribuire si de alocare a valorilor mobiliare.
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Pu netu I 5.2.1.
Procedura de notificare a subscriitorilor cu privire la cuantumul care le-a fost alocat; informatii din care
sa reiasa daca tranzactionarea poate sa inceapa inainte de aceasta notificare.

Dupa finalizarea ofertei si înregistrarea noului capital social la Registrul Comertului, ASF si ulterior la
institutiille pietei de capital, Emitentul va notifica actionarii subscriitori cu privire la numarul de actiuni
care le-a fost alocat in urma încheierii majorarii capitalului social.
56

PROSPECT CEMACON SA

Actionariii din Sectiunea I vor fi notificati direct de catre Emitent prin mijloace electronice la adresa de email precizata in Formularul de Subscriere, in timp ce informatiile privind alocarea actiunîlor catre
investitorii din Sectiunea li si III vor fi transmise de catre Emitent prin intermediul Participantilor la
sistemul Depozitarului Central.
Notificama actionarilor subscriitori din Sectiunea I a Depozitarului Central se va face, de catre Emitent.
cel tarziu in prima zi lucratoare de la data intrarii in posesia Certificatului de inregistrare a Instrumentelor
Financiare eliberat de catre ASF.
Actiunile subscrise sunt liber tranzactionabile imediat dupa înregistrarea acestora la ASF si la institutiile
pietei de capital, independent de momentul notificarii actionarilor subscriitori.

Punctul 5.2.2.
ln masura in care aceste informalii sunt cunoscute emitentului, se indica daca principalii sai actionari
sau membri ai organelor sale de administrare, supraveghere sau conducere intentioneaza sa subscrie
la oferta .sau daca orice persoana intentioneaza sa subscrie peste 5 % din oferta.
Emitentu lui nu are cunostinta de informalii cu privire la subscrierile in cadrul Ofertei de catre actionari
sau membri ai organelor sale de administrare, supraveghere sau conducere.

Punctul 5.3 Stabilirea preturilor
Punctul 5.3.1
Indicarea• pretului la care vor fi ofen"te valorile mobiliare si a cuantumului eventualelor cheltuieli si taxe
perceput,e subscriitorului sau cumparatorului.
Potrivit cu hotararea AGEA nr. 1/28.04.2022, pretul la care actiotnarii indreptatiti vor putea subscrie in
cele dou,:i etape ale majorarii de capital va fi de O,15 lei/actiune.
Emitentul si Intermediarul nu percep cheltuieli si taxe suplimentare subscriitorilor cu detineri in
Sectiune:a I in Etapa I a Ofertei. Intermediarul si participantii autonizati prin care actionarii indreptatiti cu
detineri i1n Sectiunea a li-a a Depozitarului Central pot percepe comisionul standard de tranzactionare
pentru subscrierile acestora in Etapa I a Ofertei. De asemenea, Intermediarul Ofertei va percepe
comisionul standard de tranzactionare pentru plasarea ordinelor de subscriere in Etapa a li-a a Ofertei.

Punctul 5.3.2
Procedura de publicare a pretului de Oferta.
Pretul de: Oferta, stabilit pentru ambele Etape ale Ofertei prin hotararea AGEA nr 1/28.04.2022, a fost
facut public prin publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 2201/25.05.2022,
si a Raportului curent din data de 28.04.2022 pe pagina de internet a BVB.
~ ~G1k,.
Pretul dei oferta este publicat si in cadrul prezentul Prospect, respectiv a Oecizie·~fF de apr6 re a
Prospectului, pe pagina de internet a BVB.
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Punctul 5.3.3.
"-</Jv
Daca ac1Uonarii emitentului beneficiaza de un drept preferential de subscriere si daca •
ârept este
restrans sau anulat, se indica baza stabilirii pretului de emisiune daca actiunile trebuie platite in
numerar, precum si motivele si beneficiarii acestei restrictii sau anulari.
Nu este cazul. Societatea nu a emis drepturi preferentiale de subscriere.

57

PROSPECT CEMACON SA

Punctul 5.4 Plasarea si subscrierea
Punctul 5.4.1 Coordonatorul Ofertei
Numele si adresa coordonatorului sau coordonatori/or ofertei in general si a diverselor parti ale acesteia
si, in masura in care aceste informatii sunt cunoscute emitentului sau ofertantu/u,; numele si adresa
intermediarilor din diversele tari in care se desfasoara oferta.
lntermediiarul Ofertei este SSIF ESTINVEST S.A. , cu sediul i11 Focsani, Str. Republicii nr. 9, jud.
Vrancea, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J39/663/1995, Cod Unic de lnregistrare
8017326 , autorizata de CNVM/ASF prin decizia nr. 2668/05.08.2003, inscrisa in Registrul CNVM/ASF
cu nr. P,JR01SSIF/390040, telefon 0237 238900, fax 0237 2374-71 , e-mail contact@estinvest.ro, site
web www.estinvest.ro.

Punctul 5.4.2
Numele si adresa agentilor de plata si a depozitarilor din fiecare tara implicata.
Registrul actionarilor Emitentului este tinut de catre Depozitarul Central S.A. , societate cu sediul social
in Bucumsti, Sector 2, bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 si 9.
Contul colector al Emitentului destinat fondurilor atrase prin subscrierea in cadrul Ofertei a Investitorilor
cu drepturi de preferinta detinute in Sectiunea I a Depozitarului Central este deschis la Banca
Transilva1nia cod IBAN RO96 BTRL RONC RT02 3861 5504.

Punctul 5.4.3
Denuminea si adresa entitatilor care si-au asumat un angajament ferm de a subscrie emisiunea si a
entitatilor care si-au dat acordul in vederea plasarii valorilor mobmare, fara a-si asuma un angajament
ferm sa11J in temeiul unei contract care prevede o obligatie de mijloace. Se indica trasaturile
semnificative ale acorduri/or încheiate, inclusiv cotele. ln cazul in care nu este subscrisa intreaga
emisiune·, se include o declaratie privind partea neacoperita. Se indica valoarea globala a comisionului
de subscriere si a comisionului de plasare.
Nu este cazul.

Punctul 5.4.4
Momentul in care acordul de subscriere a fost sau va fi incheiat.
Nu este cazul.

• I

SECTIUINEA 6 ADMITEREA LA TRANZACTIONARE SI MODALITATILE DE TRANZACTIONARE

Punctul 6.1
Se indica daca valorile mobiliare oferite fac sau vor face obiectul unei solicitari de admitere la
tranzactionare, in vederea distribuirii lor pe o piata reglementata, pe alte piete echivalente ale unor tari
terfe sau pe o plata de crestere pentru /MM-uri, indicandu-se pietele in cauza.

Valorile mobiliare nou emise vor fi disponibile la tranzactionare in aceleasi conditii ca si celelalte actiuni
ale Emitentului, respectiv Piata Reglementata administrata de BVB.
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Punctul 16.2

Toate pieitele reglementate, pietele echivalente ale unor tari terte sau pietele de crestere pentru /MM-uri
pe care, dupa cunostintele emitentului, sunt deja admise la tranzactionare valori mobiliare din aceeasi
clasa ca .si cele care urmeaza a fi oferite sau admise la tranzactionare.
Actiunile CEMACON S.A. sunt tranzactionabile pe Piata Reglementata administrata de Bursa de Valori
Bucurestii S.A., sub simbolul CEON, incepand cu anul 201 O, in perioada 1996-201 O, societatea fiind
tranzactionata pe piata Rasdaq.

Punctul 16.3

Daca, simultan sau aproape simultan cu solicitarea admiterii la tranzactionare pe o piata reglementata,
sunt subscrise sau plasate privat valori mobiliare din aceeasi clasa sau daca sunt create valori mobiliare
din alte clase care vor face obiectul unui plasament public sau privat, se indica natura acestor
operatiur.ii, precum si numarul, caracteristicile si pretul valorilor mobiliare care fac obiectul operat/uni/or
in cauza.
Nu este cazul.

Punctul 16.4

lnformattr detaliate privind entitatile care si-au asumat un angajament ferm de a actiona ca intermediari
pe pletele secundare si de a garanta lichiditatea acestora prin cotatii de vanzare si cumparare; o
descriere• a principalelor caracteristici ale angajamentului lor.
Nu este 1cazul. Emitentul nu are angajamente cu intermediari de a actiona in piata secundara si de a
garanta lichiditatea actiunilor.

SECTIUNEA 7 DETINATORII DE VALORI MOBILIARE CARE DORESC SA VANDA

Punctul 7.1
Contract1~le de restrictionare. ln ceea ce priveste contractele de restrictionare, se fumizeaza detalii cu
privire la urmatoarele elemente: (a) partite implicate; {b) continutul contractului si exceptiil
zute;
(c) indicarea duratei perioadei de restrictionare.
R~-.J
Nu este cazul.
~
jff

;5 '"
~

SECTIUNEA 8 CHELTUIELILE AFERENTE EMISIUNII/OFERTEI
Punctul 8.1
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Valoarea totala neta a veniturilor obtinute in urma emisiunii/ofertei si o estimare a cheltuielilor totale
aferente emisiunii/ofertei.
Valoarea totala neta a veniturilor obtinute in urma ofertei este de 64.470.825,45 lei, in ipoteza in care
toate actiunile puse în vanzare se vor subscrie la pretul din Etapa I de catre investitori. Cheltuielile
aferente ofertei, care vor fi suportate de Emitent din alte surse decat fondurile atrase in Oferta, sunt:
- comisionul Intermediarului Ofertei, in conformitate cu contractul intre parti;
- cota pe:rceputa de ASF calculata ca procent de O,1 % din valoarea sumelor efectiv subscrise in mod
valid in oferta;
- taxa ASF de eliberare a certificatului de valori mobiliare pentru actiunile nou-emise (cf. Anexa 3 - 2.17
din Regulamentul ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autoritatii) - 500 lei;
- taxe la !Registrul Comertului de înregistrare a majorarii de capital social - estimate la 2.500 lei;
- taxe inr,egistrare instrumente la Depozitarul Central - estimate la 1.500 lei;
- alte cheltuieli incidente operatiunii - estimate la 2.000 lei.
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SECTUNEA 9 DILUAREA
Punctul !~.1

O comparatie intre: (a) parliciparea la capitalul social si drepturile de vot ale actionanJor existenti inainte
si dupa majorarea capitalului rezultata in urma ofertei publice, presupunand ca ac/ionarii existenti nu
subscriu Jnoile actiuni;

Nu existc1 contracte de restrictionare a subscrierii la majorarea de capital social, astfel ca, daca toti
actionarii isi vor exercita dreptul de preferinta, structura actionariatului si procentele de detinere in
capitalul social vor ramane neschimbate si nu va exista diluare, modificandu-se numarul de actiuni
detinut dei fiecare corespunzator raportului dintre actiunile existente si cele oferite (1 + 0,8499999999):
Totusi, este putin probabil ca toti actionarii sa subscrie la majorarea de capital social, astfel ca celor
care nu vor subscrie sau nu vor subscrie toate actiunile la care au dreptul, le vor fi diluate detinerile
corespunzator gradului final de subscriere.
Cuantum1ul si procentajul diluarii imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la noua oferta nu pot fi
determinate, depinzand de cantitatea totala care va fi subscrisa.
(b) valoarea activului net pe actiune la data celui mai recent bilant anterior oferlei publice (oferla de
vanzare .silsau majorarea de capital) si pretul ofern pe actiune in cadrul ofertei publice in cauza.
Valoarea activului net pe actiune la 31.12.2021 conform situatiilor financiare individuale este de 0,4698
lei, cu 2 113,2% mai mare decat pretul oferit pe actiune in cele doua etape de subscriere în cadrul
majorarii ,de capital social (O,15 lei/actiune).

Punctul !3.2

/n cazul in care actionarii existenti vor face obiectul diluarii indiferent daca subscriu la dreptul lor,
deoarece o parle a emisiunii relevante de actiuni este rezervata numai anumitor investitori (de exemplu,
o oferta institutionala cuplata cu o oferla pentru actionari), ar trebui indicata si diluarea care va fi
aplicata a1ctionarilor existenti in cazul fn care acestia fac uz de dreptul lor (in plus fata de situatia in care
nu fac ac,est lucru).
Nu se aplica. Actionarii indreptatiti care subscriu în Oferta proportional cu detinerea lor nu se vor dilua.
Nu existai vreo situatie in care intreaga emisiune sau parte din ea sa fie rezervata ~ iter· 1 ~titori
institutionali sau de retail.
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Punctul '10.1

Daca in nota privind valorile mobiliare sunt mentionati consilieri care au legatura cu emisiunea, o
declaratiei precizand calitatea in care au actionat acestia.
Nu se aplica.

Punctul '10.2

Se precizeaza ce alte informatii din nota privind valorile mobiliare au fost verificate sau examinate de
catre aud'itori si daca acestia au elaborat un raporl. Se prezinta raportul in intregime sau. cu aprobarea
autoritatii competente, un rezumat al acestuia.
ln afara situatiilor financiare anuale si a informatiilor precizate la punctul 11 .2.2 Alte informatii auditate
de auditor, nicio alta informatie prezentata in Prospect nu a facut obiectul unor exercitii de audit.
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