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Citiţi Prospectul de Oferta cu atenţie înainte de a subscrie!
APROBAREA PROSPECTULUI NU ARE VALOARE DE GARANnE şi NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE
APRECIERE A A.S.F. CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROATUL ORI
RISCURILE PE CARE LE·AR PUTEA PREZENTA TRANZACŢIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE
OBIECT AL DEOZIEI DE APROBARE. DEOZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA PROSPECTULUI
în PRIVINŢA EXIGENŢELOR LEGII şi ALE NORMELOR ADOPTATE în APLICAREA ACESTEIA.
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NOTĂ CĂTRE INVESTITORI
Acest document, denumit în continuare „Prospectul", redactat cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE)
nr. 1129/2017, completat de cele ale Regulamentelor delegate (UE) nr. 979/2019 şi 980/2019, conţine informaţii în
legături cu oferta de acţiuni aferent.A operaţiunii de majorare a capitalului social al Magazin Universal Maramureş
S.A. prin emiterea unui număr de 154.886.050 acţiuni noi, fiecare având o valoare nominală de 0,1 lel/ac:ţiune, prin
aport în numerar în baza exercit.Arii drepturilor de preferin�, conform Hotlirâril Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor sodet.Aţil Magazin Unlversal Maramureş 5.A. („Emitentul") din data de 21.04.2021, publicat.A în Monitorul
Oficial al României Partea a IV-a nr. 2058/24.05.2021. Aceast.A operaţiune presupune oferirea către deţinl!itoril
drepturilor de preferinţă a posibiht.Aţii de a subscrie acţiunile nou emise în cadrul major-Aril capitalului social în condiţiile
legii şi ale prevederilor prezentului prospect. Oferta este intermediat.A de SSIF Goldrlng 5.A. („lntermediarulj.

Emisiunea de drepturi de preferinţă se adresează ac:ţJonarilor emitentului înregistraţi la data de înregistrare stabilit.A
de AGEA, respectiv 12 mal 2021. Informaţiile <Dnţinute în prezentul Prospect prezint.A situaţia Emitentului la data
Prospectului în limita documentelor şi informaţiHor selectate şi puse la clspozlţie de c:Jtre Emitent, cu excepţia
situaţiilor în care se menţioneazA expres o altli dat.A.

Emitentul şi Intermediarul nu au nicio responsabilitate w privire la actualizarea sau <DfTlpletarea informaţiilor în cazul
oric:Jrel schimb3ri care poate api!irea in situaţia Emitentului cu excepţia modlficirilor de naturi a afecta decizia
investiţională pe pan:t1rsul derulării Ofertei, caz în care se aduc la cunoştinţă Investitorilor printr-un amendament la
Prospect în conformitate cu legislaţia aplicabilă.
Informaţiile wprinse în acest Prospect au fost fumizate de Emitent sau provin din surse publice, conform indicaţiei din
Prospect. Nicio alta persoană fizic:J sau juridică, în afara Intermediarului şi a Emitentului nu a fost autorizat.A să fumizeze
Informaţii sau dowmente referitoare la Oferm des
ilr.Pl'@Zentul Prospect şi nicio alt.A persoană flzici!i sau juridlc:J
nu a fost autcrizatA să fumizeze informaţii sau
�1ifec
toare la Oferd, altele derat cele cuprinse în acest
Prospect şi in documentele incorporate prin rer'erin� in acesta� Orice informaţii sau documente fumizate în afara
Prospectului sau a documentelor astfel înco raţe nu trebUie
te in considerare ci fiind autorizate de c:Jtre
Intermediar sau de Emitent.
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Informaţiile din acest Prospect au un caracter exdusiv informativ şf u vor fi Interpretate ca fiind opinie legală, financiari
sau fiscală. Nimic din conţinutul acestui Prospect nu va fi interpretat ca o recomandare de a investi sau o opinie a
Intermeâarului asupra situaţiei Emitentului sau ca o consiNere de natură jtridid, fiscalA, finandal"A sau constJtanţă
profesionalA de afaceri.
În luarea dedzlei de a subscrie Acţiunile Oferite, se recomandA ca Investitorii să se bazeze pe propria analiză asupra
termenilor Ofertei, indusiv a avantajelor şi a riscurilor implicate. Fiecare subscriitor al Acţiunilor Oferite trebuie să
respecte toate legile şi reglementările în vigoare, Intermediarul sau Emitentul neavând nicio responsabilitate in legAturt
cu aceasta.
Fiecare investitor va trebui să îşi consulte consultanţii juridici, financiari, fiscali sau alţi consilieri în legi!itu.-A cu aspectele
juridice, de Impozitare, de afaceri, financiare sau in legliturt cu aspectele implicate de subscrierea, cumpărarea,
păstrarea sau transferarea Acţiunilor Oferite. Intermediarul şi Emitentul nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la
aceste aspecte.
Intermediarul acţionează exdusiv pentru Emitent în legliturt cu Oferta şi nu va fi responsabil legal sau contractual fa�
de alte persoane.
Prezentul Prospect nu constituie o ofertli sau o invitatie �cut.A de citre Emitent sau de către Intermediar, sau în numele
Emitentul li sau a Intermediarului, de a subscrie Acţiunile Oferite în juriscic:ţiile unde o astfel de ofert.A sau invitaţie este
ilegală, nu este autorizat.A, este restric:ţionatli în orice mod sau necesit.A o autorizare, aprobare sau notificare pentru ca
potenţialii investitori sA poati§ st.Dscrie in mod legal.
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Cu excepţia României, Emitentul sau Intermediarul nu a luat nicio masura care sa permită derularea acestei Oferte în
nicio ţara a UE sau SEE şi într-o ţara terţa UE sau SEE, nici în Statele Unite ale Americii, Australia, canada sau Japonia
sau către persoane rezidenţe sau localizate în aceste ţări.
Persoanele care decid sa subsaie Acţiuni Oferite în cadrul prezenţei Oferte sunt obligate sa cunoască restricţiile şi
limitările Ofertei şi sa se conformeze acestora.

Emitentul şi Intermediarul nu vor avea nicio raspundere pentru neexecutarea subscrierilor primite în conformitate cu
acest Prospect în caz de forţă majora (orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, indusiv făra
limitare la, calamităţi naturale, războaie, rebeliuni, tulburari civile, incendii, greve sau alte evenimente care pot limita
funcţionarea Instituţiilor pieţei de capital).

Prezentul Prospect va fi publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (htto://www.bvb.ro), pe site-ul Intermediarului
ofertei {www.golddnq.rol.pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiara (www.astrom)anja.ro , precum şi pe site-ul
propriu al Emitentului la secţiunea Reia/ii cu investitodi(http:ttmammui;es ul.ro/Relatii-cu-investitorii.html) .
Acest prospect a fost aprobat de dltre ASF prin Decizia nr.
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DEFINIŢII
În cadrul acestui Prospect, cu excepţia cazului in care se prevede contrariul in mod explicit, unnătoril tenneni scrişi cu
iniţiale majuscule vor avea unnătoarele semnificaţii, aplicabile atât fonnelor de singular cât şi celor de plural:

Actul Constitutiv"
n
„
Acţiunl /,,Acţiunlle
n
Socletiţll"

Actul Constitutiv al Emitentului, in vigoare la data prezentului Prospect, care stii la baza
înfiinţării şi funcţionării societăţii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A.
Totalitatea acţiunilor emise de către Societate la data aprobării prezentului Prospect

,,Acţiunile Noi"I
,,Acţiunlle Oferite"

Cele 154.886.050 acţiuni nou emise de către Emitent ca unnare a majorării de capital social,
confonn Hotărârii AGEA din 21.04.2021 şi oferite tuturor deţinătorilor de drepturi de preferinţă

'"Acţionari"

Persoanele fizice sau juridice care deţin acj:iuni emise de către Emitent şi care sunt
înregistraţi in Registrul Acţionarilor la Data de Inregistrare 12 mai 2021

„
,,AGEA
,,ASF"
„BVB"
„
"CAEN

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii
,.. .- ......
..
..

Autoritatea de suprave,Q_!jere'Firîăncia�

Bursa de Valori Bucu�ti S.A în Câlltafe\pe administrator şi operator al pieţei de capital

Clasificarea Activităţilor în Economia Na�pnală

„Compania"/
„Emltentuln /
,.Sodetatean

MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A1; emitentul acţiunilor prezentate în acest Prospect, cu
sediul în Baia Mare, Bd. Unirii nr.10, jud. Maramureş, cod poştal 430272, telefon +40
262225371, +40 262 225 285, fax +40 362 401 227,adresa de email
secretariat@maramuresul.ro, website: http://rnaramuresul.ro/, cod unic de identificare fiscală
6076555, număr de ordine în Registrul Comerţului J24/1628/1994. Contact relaţia cu
investitorii: D-na Curtean Anamaria în calitate de Preşedinte C.A. şi Director General, telefon
0749087956.

„Conslllul de
admlnlsb'aţle"

Consiliul de administraţie al MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A, societate administrată în
sistem unitar, potrivit cu prevederile actului constitutiv şi ale legislaţiei relevante

„Cont Colector" sau
"Contul de Ofertan

Conturile destinate colectării sumelor corespunzătoare subscrierilor în cadrul Ofertei, astfel
cum sunt acestea identificate în prezentul Prospect

„Data de
Înregistrare"

Data calendaristică stabilită prin Hotlirârea AGEA din 21.04.2021 ca fiind data care serveşte
la identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hot:arârii AGEA, potrivit cu
Registrul Acţionarilor eliberat de Depozitarul Central, respectiv, 12 mai 2021

Depozitarul Central S.A., cu sediul în Bucureşti, Bulevardul carol I nr. 34 - 36, etajele 3, a şi
9, sector 2, reprezintă instituţia care asigură servicii de depozitare, registru, compensare şi
"
„Depozitarul Central
decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare, precum şi alte operaţiuni în legătură cu
acestea astfel cum sunt definite în Legea Pieţei de capital
Perioada de
subscriere

Perioada de 31 de zile calendaristice în care deţinătorii de drepturi de preferinţă pot subscrie
în cadrul ofertei publice (Ofertei) obiect al Prospectului

•Formular de
revocare"

Formularul care trebuie completat şi semnat de către subscriitori în vederea revocării
subscrierilor făcute în cadrul Ofertei, în condiţiile prezentului Prospect
s

"Formular de
subscriere"
„SSIF Goldrlng S.A."

SSIF Goldring S.A., autorizată pentru activităţi specifice pieţei de capital cu sediul în Târgu
Mureş, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, 540014, jud. Mureş, înregistrată la Registrul
Comerţului cu nr. J26/440/l 998, cod unic de înregistrare R010679295, e-mail

9Qlddag@gQlgdng.m

„Intermediar" I
„Partldpant la
sistemul
Depozitarului
Central"

,,Societăţi de servicii de Investiţii financiare autorizate de A.S.F., instituţii de credit autorizate
de B.N.R„ în conformitate cu legislaţie bancară aplicabilă, precum şi entităţi de natura acestora
autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii şi activitllţi de investiţii",
conform art. 2 pct. 20 din Legea 24/2017 privind emitenţii de titluri financiare şi operaţiuni de
piaţă cu modificările şi completările ulterioare

„Intermediarul
Ofertei"

SSIF Goldring S.A.

"Investitori"

Deţinătorii de drepturi de preferinţă la momentul începerii perioadei de subscriere

"Drepturi de
preferinţi"

Un număr total de 14.080.550 drepturi de preferinţA alocate acţionarilor înregistraţi în
Registrul Acţionarilor la Data de Înregistrare aferentă majorării capitalului social stabilită prin
Hotărârea AGEA din 21.04.2021, respectiv 12 mai 2021

„Legea nr. 24/2017"

Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţA, cu
modificările şl completările ulţ��oare

„Legea Sodetiţilor"
„Leu" sau „Lei" sau
„RON"
"Oferta"

•

Formularul care trebuie completat şi semnat de către investitori în vederea subsoierii în cadrul
Ofertei

v�

etăţile, republică
J,J.-��
1·
Moneda oficială a României
J
Legea nr. 31/1990 privind

-

�

. .

�I

,

cu

modificările şi completllrile ulterioare

.

Oferta aferentă operaţiunii de majorare a capitalului social cu aport în numerar cu acordarea
drepturilor de preferinţa conform Hotărârii AGEA din 21.04.2021 constând într-un număr de
cel mult 154.886.050 acţiuni nou emise şi oferite investitorilor

„Perioada de Oferti" Perioada de derulare a Ofertei, de 31 zile calendaristice, în care deţinătorii de drepturi de
/,,Perioada de
preferinţă pot subscrie Acţiunilor Oferite in baza exercitării drepturilor de preferinţA conform
Subscriere"
prezentului Prospect.
„Secţiunea I"

Secţiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare şi registru a Depozitarului Central
în care sunt evidenţiate conturile deţinătorilor de Drepturi de Preferinţa care nu au cont
deschis la un Participant

„Secţiunea II"

Secţiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare şi registru a Depozitarului central
în care sunt evidenţiate (i) conturile individuale şi globale ale deţinătorilor de Drepturi de
Preferinţă care au cont deschis la un Participant

„Secţiunea III"

Secţiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare şi registru a Depozitarului
Central în care sunt evidenţiate conturile individuale în care instrumentele financiare
sunt înregistrate direct in numele ş i pe seama Participanţilor ca ş i proprietari ai
respectivelor instrumente financiare

„Prospectul"

Prezentul Prospect de ofertll aferent majorarii capitalului social al MAGAZIN
UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A. aprobat de către ASF în vederea derulării Ofertei

6

„Registrul
Comerţului"

Baza de date cuprinzând registrele şi înregistrarea comercianţilor şi a altor entitaţi
prev�zute de lege

„Regulamentul nr.
S/2018"

Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni
de pia�, cu modifidrite şi completarile ulterioare

„Regulamentul (UE)
2017/1129"

Regulamentul (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei
oferte publice de valori mobiliare, cu modifidrile şi completările ulterioare

„Regulamentul (UE)
2021/337"

Regulamentul (UE) 2021/337 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în
ce priveşte prospectul UE pentru redresare şi ajustarile specifice pentru
intermediarii financiari şi a Directivei 2004/109/CE in ceea ce priveşte utilizarea
formatului de raportare electronic unic pentru rapoartele financiare anuale, în scopul
susţinerii redr�ril in urma crizei provocate de COVID-19
ceea

„Regulamentul
delegat (UE)
2019/980"

Regulamentul delegat (UE) 2017/979 de completare a Regulamentului (UE)
2017/1129 in ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la
rezumatul prospectulul, publicarea şl dasificarea prospectelor etc., cu modlfidrile şi
comoletarile ulterioare
Regulamentul delegat (UE) 2017/980 de completare a Regulamentului (UE)
2017/1129 în ceea ce priveşte formatul, conţinutul, verificarea şi aprobarea
prospectului, cu modifidrile şi completarlle ulterioare

.ZI Lucrltoare"

Orice zi în care atât piaţa
ânearl i�teroanca� căt şi sistemele de tranzacţionare
ale Bursei de Valori Bucu 1;
şi sistemele de' rompensare-decontare ale Depozitarului
Central sunt deschise peritru desfăşurarea activităţii.

„Regulamentul
delegat (UE)
2019/979'"
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REZUMATUL PROSPECTULUI
1. INTRODUCERE
1.1

Denumirea valorilor moblllare şi numărul Internaţional de Identificare a valorilor mobiliare

(,.ISINj.

Acţiuni ordinare, nominative, indivizibile, dematerializate, emise în cadrul majorării de capital social al MAGAZIN
UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A., conform Hot:arâril din 21.04.2021.
Cod ISIN: ROMAMAACNORB
1.2

Identitatea şi datele de contact ale emitentului, lnduslv Identificatorul entltiţil juridice (.LEij.

Emitentul este MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A., societate cu sediul social in Baia Mare, Bulevardul Unirii,
nr.10, jud. Maramureş, cod poştal 430272, +40 262 225 371, +40 262 225 285, fax +40 362 401 227, adresa de
email seaetariat@maramuresul.ro, website: http://maramuresul.ro/, cod unic de identificare fiscalii 6076555, numar
de ordine în Registrul Comerţului J24/1628/1994. Contact relaţia cu investitorii: D-na Curtean Anamaria în calitate
de Preşedinte C.A. şt Director General, telefon 0749087956.

Cod LEI: 254900VNK9UT6YIXMH73.
1.3

Identitatea fi datele de contact ale autorităţii competente care a aprobat prospectul

Prospectul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), cu sediul în Splaiul Independenţei nr.15,
sector S, cod poştal 050092, Bucureşti, România.

1.4
1.5

g>_!S' � °!1 o'�
a r

ă I
.

lul 0UE pentru creştere:

)/. ci/. Jo2 I

prin Decizia ASF nr

Avertismente

Emitentul atrage atenţia cu privire la urmatoarele elemente:
a) Acest rezumat trebuie să fie citit ca introducere la Prospect, nu este exhaustiv şi a fost elaborat numai în baza
informaţiilor detaliate in cuprinsul Prospectului ş_!)f;ebt,!Je ţoroborat cu acesta. Orice decizie de a subscrie în
Acţiunile Oferite trebuie sa se bazeze pe o examinare
a înt- regblul Prospect, investitorii nu trebuie să se limiteze
�
doar la citirea acestui Rezumat.
b) calitatea de acţionar presupune, prin definiţie, participarea la beneficiile şi pierderile societ!ţii emitente
proporţional cu deţinerea din capitalul social. Prin urmare, date tiidd caracteristicile acţiunilor ca valori mobiliare,
o investiţie în acţiuni - indiferent de emitent - implidi riscul pierderii întregului capital investit în situaţia
falimentului sau insolvenţei sodet!ţii, respectiv a unei părţi din acesta în condiţiile unei evoluţii negative a
acţiunilor pe piaţa de capital din cauze interne sau externe Emitentului.
c) În cazul în care se Intentează o acţiune in faţa unui bibunal privind informaţia cuprinsă în Prospect, se poate
ca investitorul reclamant, în conformitate cu legislaţia internă, să suporte cheltuielile de traducere a Prospectului
înaintea începerii procedurii judiciare.
d) Persoanele responsabile nu răspund civil exdusiv pe baza rezumatului, inclusiv a unei traduceri a acestuia, cu
excepţia cazului în care rezumatul este înşelător, Inexact sau in neconcordanţă cu părţile relevante ale
Prospectului, sau dacii nu ofera investitorilor, în raport cu celelalte părţi ale Prospectului, informaţiile esenţiale
pentru a lua o decizie investiţională fundamentata cu privire la aceste valori mobiliare.
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2. INFORMAŢII ESENŢIALE PRIVIND EMITENTUL
2.1. Cine este emitentul valorilor mobiliare

MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A.
2.1.1

Informaţii despre emitent

(a) forma sa jurldld, legislaţia în temeiul drela îşi desfăşoari activitatea şi ţara de înregistrare

Emitentul este o societate pe acţiuni înfiinţată in mod CDrespunzător şi funcţionând în mod valabil în conformitate cu
legile din România, având sediul social în Baia Mare, Bulevardul Unirii, nr.10, jud. Maramureş, cod poştal 430272, fiind
înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Baia Mare cu numărul J24/1628/1994, cod unic de
identificare fiscală 6076555.
(b) actlvitiţlle sale prlndpale

MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A. este o societate a drei activitate de bază o reprezintă închirierea bunurilor
imobile proprii. Codul CAEN înregistrat ca activitate principală este 4719 - "Comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare".
(c) acţionarul sau acţionarii majoritari al acestuia

Emitentul este controlat în mod direct de dtre sodetatea.;I,N,FO S!ORT S.R.L. cu sediul social în municipiul Cluj·
Napoca, strada Luncii nr. 19, locuinţa nr.6, etaj II, jU<(cruj, aVând codul unic de identificare fiscală 21809846 şi
numărul de ordine în Registrul Comerţului J12/2356/2007, care deţin�\6.622.000 acţiuni reprezentând 47,03% din
numărul total de acţiuni emise de Emitent.
Alţi acţionari semnificativi ai Magazin Universal Maramureş S.A., conform datelor fumizate de Depozitarul Central la
data de înregistrare 12 mai 2021, sunt:

societatea SILVANIA CENTER S.A., care deţine un număr de 2.231.495 acţiuni reprezentând 15,85% din
numărul total de acţiuni emise de Emitent;

persoane fizice, care deţin un număr de 4.853.507 acţiuni reprezentând 34,47% din numărul total de acţiuni
emise de Emitent;

alte persoane juridice, care deţin un număr de 373.548 acţiuni reprezentând 2,65% din numărul total de
acţiuni emise de Emitent;
(d) numele directorului executiv (sau al persoanei care ocupi o funcţie echivalentă)

•

Curtean Anamaria îndeplineşte funcţia de Director General al societăţii emitente.
2.2.

Prindpalele Informaţii financiare referitoare la Emitent
2.2.1. Prlndpalele Informaţii financiare

Indicatori bilanţ (lei)
Active Imobilizate

31.12.2019

31.12.2020

18.879.205

19.556.498

2020/2019
3,590/o

-------

Active Circulante
TOTAL ACTIVE
Total Datorii

2.289.850

2.575.620

12,48%

21.170.957

22.133.053

4,54%

5.349.457

3.578.310

-33,110/o

18.554.743

17,280/o

-------

Capitaluri proprii

15.821.500
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-

Indicatori cont de profit şi pierdere (lei)
Venituri din �loataretdin care:
Cifra de afaceri nd
Cheltuieli din exnloatare, din care:
AJ�rl de valoare privind imoblllzărlle corporale
sl nernmtJrale
Cheltuieli orivind Drestatiile externe
Cheltuieli cu imoozite, taxe $1 wrsamlnte asimilate
Rezultat din exnloatare
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultat finandar
VENillJRI TOTALE
CHELTUIELI TOTALE
PROFIT NET

31.12.2019

31.12.2020

3.852.027

2.837.856

3.836.507

2.827.710

1.771.356

1.689.356

525.302

524.623

602.664

596.786

150.489

151.271

2.080.671
344.596
1.062.185
-717.589

1.148.500
510.195
-624.509
1.134.704

2020/2019
-26.330/o
-26,29%

-4,630/o
-0,13%
-0,98%
0,52%

-44.800/o
48l060/o
-158,790/o
258,130/o

4.196.623

3.348.051

-20,22%

2.833.541

1.064.847

·62,42%

1.321.722

2.248.956

70,15°/o

Fluxuri de trezorerie

Conturi la band in devize

198.752

2.406.439

Total

Indicatori financiari
Indicator
Uchldltate curent! (AC/DC)

Lichiditat e Imediată (AC-Stocuri)/Datorii curente

Lichiditate i:apldâ (OlsponlbilltăWDatorll curente)

Solvabilitate fin anciară (TA/TO)

•

Interval Optim

2019

2020
1,02

>2

0,9

>1

0,9

1,02

>0,5

0,6

0,95
6,185

>l

3,96

Ind. grac:lului de îndatorare (Dll/cap Proprll+DTL)

<50%

15%

5,4%

Rata de îndatorare (OT/TA)*lOO

<80%

25,27%

16,17%

<1

0,25

0,162

Datorii I Active

2.2.2. O scurti desaiere a tuturor calificărilor din raportul de audit referitoare la informaţiile
finandare Istorice

Situaţiile financiare istorice aferente anului 2019 şi 2020 au fost auditate, opinia auditorului fiind făra rezerve.
2.3.

Riscurile-cheie specifice Emitentului

Investiţia în acţiunile MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A. implldl un nivel de risc a dlrui evaluare presupune o
analiza atentă a factorilor de risc şi a informaţiilor cu privire la Emitent cuprinse in prezentul Prospect. Prezenta secţiune
descrie cele mai relevante riscuri specifice activităţii emitentului. Enumerarea acestora nu este exhaustivă şi este
realizată, din perspectiva Emitentului, în ordinea importanţei dup:! probabilitatea materializării riscului şi impactul negativ
asupra activităţii şi performantei Societăţii.
2.3.1. Riscuri legate în mod direct de Emitent

Societatea controleaz� în permanen� riscul de lichiditate identificând şi monitorizând modifidlrile resurselor financiare
şi diversificând baza de finanţare.
Societatea practidl în relaţiile comerciale preţuri stabilite în euro cu plata în lei, la cursul de referin� stabilit de BNR din
ziua facturării, eliminându-se astfel riscul valutar.
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Societatea d�şoara relaţii comerciale numai ru terţi rerunoscuţi, care justific:A finanţarea pe credit. Politica
Societăţii este ca toţi dlenţii care doresc să desfăşoare relaţii comerciale în condiţii de creditare să fad obiectul
procedurilor de verificare. Mai mult decât atât, soldurile de creanţe sunt permanent monitorizate, având ca rezultat
o expunere nesemnificativi!! a Emitentului la riscul unor creanţe neincasabile.
2.3.2. Riscuri indirecte privind Emitentul
Riscul provocat de un eventual nou context pandemic, Însoţit de restricţiile şi consecinţele
aferente
Efectele unei pandemii se resimt putemic şi la nivel macroeconomic, nu doar social, în numeroase sectoare şi
activităţi de business având loc reorgani�ri, în plus pierderea lorurilor de muncă şi scăderea puterii de rumpi!!rare
ar putea influenţa într-o măsura semnificativă activitatea Emitentului în mod Indirect prin afectarea drastică a
activităţilor partenerilor ru care are încheiate contracte de închiriere.
Riscul şocurilor economice, flnandare, politice sau sociale la nivel macroeconomic, regional sau
global ru impact important asupra comportamentelor de consum, respectiv asupra puterii de rumpi!!rare care
afecteazi!! În mod direct activitatea, rezultatele şi capacitatea de plată a agenţilor economici ru care Societatea are
încheiate contracte, ramâne un risc important.
Riscul de ţari
Surprinde susceptibilitatea ca la nivelul statului de rezidenţă al Emitentului să survinli difirult:ăţi în onorarea
angajamentelor financiare, afectând toate instrumentele financiare interne, cât şi unele Instrumente exmme.
Impactul acestul risc are caracter general, generând efecte echidistante pentru toate sectoarele şi domeniile de
activitate, care pot avea un impact important asupra valorii pieţei şi lichidităţii ac.ţiunilor Emitentului.
3. INFORMATU ESENTIALE PRIVIND VALORilE�OBILIARE
•

3.1

...

'-I� „

\
are ca obiect un număr total de 15�.iiB6 �PSO acţiuni ordinare, nominative, indivizibile, de
•

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare

Oferta, denomlnată în lei,
valoare egală, emise În formă dematerializată, ru o valoare .nominală de 0,1 lei/acţiune, emise de MAGAZIN
UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A., în conformitate ru Hotărârea AGEA dfn data de 21.04.2021.
,

Fiecare acţiune nou-emisă subscrisă şi plătită de acţionari confera acestora aceleaşi drepturi cu cele ale acţiunilor
deja existente ale Emitentului: dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii, dreptul de a alege
organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului în condiţiile legii şi ale Actului Constitutiv,
dreptul de preferinţă în cadrul unet majorari de capital social ulterioare, dreptul la Informare, drepturi derivate din
lichidarea Emitentului - respectiv dreptul de participare la excedent în cazul lichidării, prerum şi orice alte drepturi
prevăzute de Actul Constitutiv şi de prevederile legale în vigoare.
Rangul relativ al Acţiunllor în structura capitalului emitentului în caz de Insolvenţă, lnduslv, acolo
unde este cazul, Informaţii cu privire la nivelul de subordonare a acestora
In caz de Insolvenţă, prin natura lor, acţiunile - indusiv acţiunile obiect al prezentei Oferte - conferă deţinătorilor
un rang inferior de prioritate raportat la alţi creditori ai Emitentului. în caz de insolvenţă, acţionarii sunt îndreptăţiţi
la sumele reziduale dupi!! lichidarea completă a activului în favoarea creditorilor Societăţii, proporţional ru cotele de
participare la capitalul social.
Politica privind dividendele sau distribuirea acestora
Societatea nu a distribuit dividende pe parrursul ultimilor 14 ani. Repartizarea rezultatului financiar aferent exerciţiilor
financiare următoare se va face potrivit ru hotărârile Adunării Generale Ordinare Anuale.
3.2. Unde vor fi tranzacţionate Acţiunile
Acţiunile emise de MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A. urmează să fie tranzacţionate pe Sistemul Multilateral
de Tranzacţionare administrat de Bursa de Valori Burureşti la categoria AeRO Standard.
3.3. Nu există garanţii asociate valorilor mobiliare
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3.4. Riscurile cheie specifice valorilor mobiliare
3.4.1. Riscurile asodate cu o Investiţie directă în acţiuni sunt, în principiu, superioare celor aferente
depozitului bancar sau investiţiei în alte instrumente financiare precum obligaţiuni de stat, participaţii la fonduri de
investiţii sau chiar obligaţiuni corporative. Volatilitatea şi evoluţia puţin predictibilă a lichidit!ţii şi preţului acţiunilor,
alături de riscul pierderii investiţiei în cazul falimentului Emitentului nu recomandă investiţia în acţiuni acelor
investitori cu un nivel scăzut de toleran� fa� de risc.
3.2.2. Riscul de preţ derivă din evoluţiile negative ce pot interveni în cotaţia acţiunilor emitentului, după admiterea
acestora la tranzacţionare.

3.2.3. Rlsmrlle generate de piaţa de capital din România, in ansamblul el. Volatilitatea şi lichiditatea sunt
elemente care caracterizează mecanismul pieţei de capital, conturând un risc de natură sistemică pentru toate
instrumentele financiare tranzacţionate.
3.2.4. Riscul asociat rezultatelor comunicate. Accentul pus pe dezvoltarea afacerii şi pe investiţii, in detrimentul
obiectivului de a obţine profit, poate contura o perspectivă incorect! cu privire la performanţa sodetliţii în rândul
publicului investitor. Acest risc planează asupra sodetliţii în perioada de raportare, cu efecte asupra cotaţiilor
bursiere.

.)

'

4. INFORMAŢII ESENTIALE
PRIVIND OFERT'& PUBLICĂ DE VALORI MOBILIARE
.

�

(,
.�

4.1

,·

Termenii şi condiţiile Ofertei, calendarul pentru a ln'festl în aceste Acţiuni

Emisiunea şi Oferta au ca obiect un număr total de 154.886.050 actidni noi nominative, ordinare, dematerializate, fiecare
având o valoare nominala de O, 1 lei / acţiune şi la un preţ de ofertli egal cu valoarea nominală. Valoarea tot.ală a
Emisiunii este de 15.488.605 lei, în ipoteza în care toate acţiunile puse în vânzare se vor subscrie de către investitori.
Cele 154.886.050 acţiuni oferite în cadrul Ofertei se vor putea subscrie în baza exercitării drepturilor de preferinţă alocate
tuturor acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de înregistrare 12 mai 2021, câte un drept de preferinţă
pentru fiecare acţiune deţinutli.
Oferta se adresează deţinătorilor de drepturi de preferin� care pot fi (1) acţionari înregistraţi la data de referin� aferentă
majorării de capital, care nu şi-au înstrăinat drepturile de preferin� în perioada de tranzacţionare a acestora, sau (2)
dobânditori de drepturi de preferinţă, în urma achiziţiei acestora de la acţionarii înregistra� în registrul acţionarilor la
data de înregistrare aferentli majorării capitalului social, în perioada de tranzacţionare a drepturilor.
Raportul de subsoiere este de 11 acţiuni nou emise la 1 drept de preferin� deţinut. Astfel, un deţinător de drepturi de
preferin� poate achizi�ona un număr maxim de acţiuni nou-emise calculat prin înmulţirea numărului de drepturi de
preferin� deţinute de respectivul deţinător, cu 11 (unsprezece)
•

Drepturile de preferinţă vor fi tranzacţionabile în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacţionare SMT-AeRo, administrat
de Bursa de Valori Bucureşti, pentru o perioadă de 10 (zece) Zile Lucrătoa:: re '!A q.ir9E;, îr,icepând cu a cincea zi
lu
a ata publicării Prospectului, respectiv de la data de Ll.2 Q'd', /((J..1.'
la dat.a de
.l
.

�OR

:

�6 Î

Perioada de ofert!, în care se vor putea subscrie acţiunile nou emise în baza exerdt!rii drepturilor de preferinţă, de 31
zile calendaristice, se va derula începând cu a �
rţfe�i l.�toare după Inchider"rioadei de tranzacţionare a
drepturilor de preferinţă, respectiv, de la data dej.j. llt lOO la data de
cf)zs;gJ_ intre orele 9:30 si 17.30 ale
fiedirei Zile Lucrătoare, cu excepţia ultimei Zile Lucrătoare, care se încheie la ora 13:00.

J.2.

Deţinătorii de�� de preferinţă vor PlJlea subşoie în. ofert! pe toată durata perioadei de subscriere, respectiv de la
data de 23·�tL�l pana la data � o:> .?o.z.I
intre orele 9:30 si 17.30 ale fiecărei Zile Lucrătoare, cu
excepţia ultimei Zile Lucrătoare, care se încheie la ora 13:00. Acţiunile nou emise rămase nesubscrise în perioada ofertei
vor fi anulate. Contul rolector al Emitentului destinat fondurilor atrase prin subscrierea în cadrul Ofertei a Investitorilor
cu drepturi de preferinţă deţinute în Secţiunea I a Depozitarului Central este deschis la Banca Transilvania, cont IBAN
R042BTRLRONCRT0599336002.

.
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Valorile mobiliare nou emise vor fi disponibile la tranzacţionare în aceleaşi condiţii ca şi celelalte acţiuni ale Emitentului,
respectiv piaţa SMT administrată de BVB. După finalizarea ofertei şi înregistrarea noului capital social la ORC, ASF şi
ulterior la Instituţiile pieţei de capital, Emitentul va notifica acţionarii subsoiitori cu privire la numărul de acţiuni care le
a fost alocat în urma încheierii majorării capitalului social.
Dată fiind acordarea de drepturi de preferinţă tuturor acţionarilor în cadrul operapunll de majorare de capital social,
prezenta Emisiune / Ofertă nu conduce la diluarea dlr� şi automatl§ a depnerilor acţionarilor. În Ipoteza în care toţi
acţionarii subscriu în of�, nu se înregistrează diluarea deţinerilor lor. Însă, în măsura în care unii dintre acţionarii
Emitentului nu vor subsoie acţiuni noi în cadrul Ofertei, în mod evident participaţia acestora va sddea, deţinerile
acestora fiind „diluate". Cu titlu de exemplu, un acţionar cu o deţinere de 1,00% în capitalul social al Emitentului anterior
majorant de capital, va înregistra o diluare a deţinerii până la 0,08333% ulterior majorării de capital, respectiv, o diluare
procentuală de 91,67%, în ipotezele în care nu subscrie în majorare, şi toate acţiunile puse în vânzare în majorarea de
capital sunt subscrise.
Cheltuielile aferente Ofertei şi care vor fi suportate în totalitate de ditre Societate, din alte fonduri decât cele atrase in
Ofertă, sunt: comisionul Intermediarului Ofertei, în mnformitate cu contractul intre părţi; cota perceputl§ de ASF
calculată ca procent de 0,1 % din valoarea sumelor efectiv subscrise in mod valid în ofertă; taxa ASF de eliberare a
certificatului de valori mobiliare pentru drepturile de preferinţi in vederea tranzacţionării lor, dar şi pentru acţiunile nou
emise (d. Anexa 3 - 2.17 I Regulamentul ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorit1Sţii) 1.000 lei; taxe Registrul
Comerţului de înregistrare a majorării de capital social estimate la 2.000 lei; taxe înregistrare instrumente la Depozitarul
Central, estimate la 2.500 lei; alte cheltuieli incident�q�ţiunil - estimate la 1.000 lei
-

•

•

_:i\'1•f,VLc�

Emltentul şi lntennecHarul nu percep mmiS(.;ane şi ta1'e,suplimentare subscriftorilor În Ofertă. in sarcina
subscrlftortlor vor fi taxele şi comisioaneJ�f percepute„ în<fuod curent, de fnstituţflle pieţei de capital.

I�

,)

4.2 O scurtă descriere a motivelor care au stat la bazâ; ofertei, precum şi, după caz: (a) utilizarea şi
cuantumul net estimat al veniturilor; (b) dacă oferta faai obiectul unui acord de subscriere fermi, se
predzează dacă există vreo parte neacoperită; (c) o descriere a oricărui conflict de Interese
semnificativ legat de ofertl sau de admiterea la tranzacţionare care este descris în prospect.

•

Scopul majorării capitalului social ii reprezintă rambursarea creditului in valoare de 2.000.000 euro contractat de
Societate în anul 2017 de la Raiffeisen S.A., în conformitate cu prevederile HAGEA din 27.03.2017, respectiv
asigurarea resurselor financiare ale Sodetllţii pentru dezvoltarea şi diversificarea portofoliului de active, in sensul
achiziţiei de active Imobiliare (terenuri şi/sau construcţii) şi/sau mobiliare, indusiv acţiuni, obligatiuni, părţi sodale,
pentru dezvoltarea şi extinderea activitllţi i Companiei sau consolidări ale participaţiilor deţinute, prin valorificarea
oportunităţilor din piaţi. Maniera efectivă de alocare a sumelor atrase prin majorare va fi determinatll de către
Consiliul de Administraţie al Societă�i în funcţie de cuantumul sumelor efectiv atrase prin majorare şi oportunităţile
investiţionale apărute
•

Valoarea netl§ estimatll a veniturilor obţinute: 15.488.605 lei. Utilizarea fondurilor: (a) Rambursarea creditului în
valoare de 2.000.000 de euro contractat de Societate în anul 2017 de la Raiffeisen S.A. - 2,93 mii. Lei;
(b) Dezvoltarea şi diversificarea portofoliului de active, in sensul achiziţiei de active imobiliare (terenuri şi/sau
construcţii) şi/sau mobiliare, indusiv acţiuni, obligaţiuni, părţi sodale, pentru dezvoltarea şi extinderea activitlltii
Companiei sau consolidări ale participaţiilor deţinute, prin valorificarea oportunitllţilor din piaţi 12,56 mii. Lei.
-

Oferta nu face obiectul unui acord privind un angajament ferm de subscriere.
Nu există niciun conflict de interese care ar putea influenţa semnificativ emisiunea/Oferta.
4.3 Cine este ofertantul; În cazul În care ofertantul este diferit de emitent, o scurtă desaiere a
ofertantului şi/sau a persoanei care solicită admiterea la tranzacţionare În cadrul unul sistem
multilateral de tranzacţionare
Nu se aplică. Ofertantul este acelaşi

cu

Emitentul valorilor mobiliare.
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PARTEA I. INFORMATII PRIVIND EMITENTUL
,

(conform Anexei nr. 24 din Regulamentul delegat UE nr. 980/2019)

Sectiunea 1: PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERTII,
RAPOARTE
.
ALE. EXPERŢILOR şi APROBAREA AUTORITĂŢII COMPETENTE
1.1

Persoane
responsabile

Emitentul: MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A., societate cu sediul social in Baia Mare,
Bulevardul Unirii, nr.10, jud. Maramureş, cod poştal 430272, , telefon 0262 225 371, 0262 225 285, fax
0362 401 227, adresa de email secretariat@maramureşul.ro. website: http:llmaramuresul.ro/, cod unic
de identificare fiscal� 6076555, num3r de ordine în Registrul Comerţului J24/1628/1994. Contact relaţia
cu investitorii: D-na Curtean Anamaria în calitate de Preşedinte C.A. şi Director General, telefon
0749087956
Intermediarul: SSIF Goldring S.A., cu sediul în Târgu Mureş, Str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud.
Mureş, Înmatriculată la Oficiul Registrulu��l�I sub nr. J26- 440/19.04.1998, ood unic de identificare
fiscal� RO 10679295, autorizătă � CNVM/ASf prin decizia nr. 2734/08.08.2003, nr. atestat:
372/29.05.2006, înscrisa în R�i� ţNVM/
cu� � PJ �OlSSIF/2600�5, telefon/fax 0265 269 195 /
0365 455 254, adresa de e-mail ooldnna@goldnng.r_O�bsite www.goldnnq.ro.

�

J

Persoanele responsabile pentru Informaţiile cu-prinse in prezentul Prospect:
•
•

1.2

DedaraţU
ale
persoanelor
responsabile

din partea Emitentului: dna. Anamaria Curtean- Director General
din partea Intermediarului: dl. Virgil Zahan - Director General.

Reprezentantul Emitentului dedara di, după cunoştinţa sa şi ca urmare a verifidirilor rezonabile,
prezentlll Prospect ofera informaţii amforme cu realitatea şi nu prezintă omisiuni de natura să afecteze
semnificativ amtinutul acestllia.
Reprezentantul Intermediarului dedara di, după cunoştinţa sa şi ca urmare a verificărilor rezonabile,
prezentul Prospect ofera informatii CDnforme cu realitatea şi nu prezintă omisiuni de natura să afecteze
semnificativ conţinutul acestuia.

1.3

Dedaraţil I
rapoarte ale
experţilor

1.4

Informaţii
din surse
terţe

Nu este cazul.

1.5

Declaraţie

Persoanele responsabile dedara di acest Prospect a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere
autoritate competentă in temeiul Regulamenrului (UE) 1129/2017, prin decizia

Nu este cazul, aJ excepţia rapoartelor de audit prezentate in Prospect.

���
' /jîmt;&,

Autoritatea de Supraveghere Financiara apro� acest Prospect doar din punctul de vedere al îndeplinirii
standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil şi coerent impuse prin Regulamentlll (UE) 1129/2017
şi Regulamentele delegate (UE) 979/2019 şi 980/2019. Această aprobare nu este considerată drept o
aprobare a emitentlllui care face obiectul acestui Prospect. Prospectul a fost elaborat În conformitate cu
articolul nr.15 din Regulamentul (UE) nr. 1 129/2017.
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Secţiunea 2: STRATEGIE, PERFORMANŢĂ şi MEDIU DE AFACERI
2.1

Informaţii
privind
identitatea
Emitentului

Denumirea emitentului: MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A.
Sediul social: Bala Mare, Bulevardul Unirii, nr.10, jud. Maramureş, cod poştal 430272.
Cod unic de Identificare fiscali: 6076555
Număr de înreglsbare la Registrul Comerţului: J24/1628/1994
Identificatorul entitlţil juridice {LEI): 254900VNK9UT6YIXMH73
Data de constituire: 08.08.1994

Durata de funcţionare: nellmita�
Forma juridici a emitentului: pe�juridldl româna de drept privat organiza� sub forma
unei sode�ti pe acţiuni

�

Legislaţia în temeiul drela �i desfişoar:i �vitatea: emitentul funcţioneaza în
conformitate cu legile române �plicabile
•_/ "'

Website:

;..
::--

htto://rnaramuresul .ro/

E-mail: secretariat@maramuresul.ro

.)

Telefon contact relaţia cu Investitorii: 0749087956
Emitentul dedara dl informaţiile de pe website nu fac parte din Prospect, cu excepţia cazului in care
aceste informaţii sunt induse, prin trimitere, in Prospect.
2.1.1 Modlfidrf
semnificative
ale structurii
de finanţare
2.1.2 Modalitlţi de
finanţare

Informaţii privind modificările semnificative ale structurii de împrumut şi de finanţare a emitentului inregistrate

de la sfârşitul ultimei perioade financiare pentru care au fost furnizate informaţii in documentul de inregistrare

Oe la sfârşitul exerciţiului financiar încheiat la 31.12.2020, nu s-au înregistrat modlfidlri semnificative
ale structurii de împrumut şi de finanţare ale Emitentului.
Modalităţi de finanţare preconizate ale activităţilor emitentului.

Dezvoltarea şi extinderea activi�ţii Companiei, precum şi consolidarea participaţiilor deţinute în
cadrul unor emitenţi de pe piata de capital, se va face exdusiv prin fonduri proprii şi prin utilizarea
sumelor atrase ca urmare a majorarii capitalului social, obiect al prezentului Prospect, amform
Ho�rârii Adunaril Generale Extraordinare a Acţionarilor întruni� la 21.04.2021.
Emitentul nu preconizeaza utilizarea unor modali�ţi adiţionale de finanţare în afara surselor proprii.

2.2

Prezentare generală a activităţilor

2.2.1 Strategia şi
obiectivele

O descriere a strateg1e1 de afaceri şi a obiectivelor strategice ale emitentului (atât financiare, cât s1 nefinanc1are).

Această descriere tine seama de viitoarele provocări şi perspective ale emitentului. Dacă este cazul, descrierea
ţine seama de mediul de reglementare in care işi desfăşoară activitatea emitentul.

Strategia Emitentului este valorificarea optima, prin închiriere, a activelor sod�ţii cu atingerea unui
grad de ocupare a spaţiilor cat mai ridicat şi un nivel lunar al chiriilor in creştere.
Obiectivul MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A. este acela de a-şi consolida poziţia de piaţă
deţin�, de a continua sa fie considerat un partener strategic pentru agenţii economici care doresc
poziţionarea ultracentrala a afacerii lor.
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Pentru atingerea obiectivului doriţ Compania prevede atenta monitorizare a unnătoarelor aspecte:
oferirea unor servicii de calitate, care să fie adaptate cerinţelor şi nevoilor dientilor săi;
promovarea unei atitudini corecte faţa de dlenţi, prin oferirea de infonnaţii relevante care să
ajute în luarea deciziilor şi respectarea timpului şi preferinţelor personale ale acestora;
permanenta îmbunătăţire a calităţii serviciilor oferite, comparativ cu ale competitorilor, prin
implementarea unor soluţii noi, originale;
mărirea gamei de servicii şi oferirea unui raport bun calitate/preţ;
promovarea unei strategii de marketing care să facă a.mosa.ită oferta firmei în domeniul
serviciilor de închiriere;
adoptarea şi abordarea unor strategii de menţinere a dienţilor existenţi.

2.2.2 Activltiţlle
principale

Activitatea principală: cod CAEN 4719, „Comerţ a.i amănuntul în magazine nespecializate, a.i vânzare
predominantă de produse nealimentare".

Activitatea de bazi a societiţH MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A. este închirierea
bunurilor imobiliare proprii. So�� deţine în proprietate d!idirea Centrului Comercial
Maramureşul, a.i cele două c
orpuri-ale sare� afBRlasată în centrul comercial şi civic al oraşului Baia
Mare. Imobilul de tip Mall ''Marsmureşul" a fo5t\Şi continuă să rămână singurul centru comercial
amplasat în zona centrală a municipiului. Inaugurată1a începutul anului 1980, iar mai apoi modernizată
complet în cursul anilor 2010-2011, dădirea cenţrului comercial atrage un flux considerabil de
a.impărători, care s-au transformat de-a lungul �91pului în dienţi fideli. Amplasarea ultracentrală a
imobilului � poziţionează ca un punct de Interes pentru activitatea principalilor operatori comerciali şi
agenţii bancare din zonă, prea.im BCR, Raiffeisen Bank, First Bank, Alpha Bank, diverse sedii de firme
şi birouri, precum şi magazine, supermarketuri, restaurante, pizzerii, cafenele şi alte spaţii comerciale
sau de entertainment,.
Cele două corpuri de dădire au o suprafaţa totală de 12.316 mp, cu o suprafaţa inchiriabilă de 9.000
de metri �traţi desmşurate pe cele 7 niveluri ale imobilului (parter + mezanin + 4 etaje + un etaj 5
retras).

Pe lângă activitatea sa de bază, Societatea a urmărit, de-a lungul timpului, dezvoltarea şi
diversificarea portofoliului său de active prin intermediul participaţiilor deţinute în cadrul diferitelor
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I

societăţi emitente de valori mobiliare, a căror achiziţie a reprezentat valorificarea oportunităţilor din
pia� la acel moment
MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A. activează pe piaţa închirierilor de Imobile ru vad comercial
ridicat, fiind lider de pia� în zona municipiului Baia Mare din punct de vedere al atractivităţil locaţiei
oferite potenţialilor parteneri contractuali.

Z.2.3 Pieţele
principale

Piaţa este aşadar definită geografic la nivelul municipiului în raza căruia îşi desftişoara activitatea
Emitentul. Principalii conrurenţi ai Companiei sunt sodetaţile care oferă spre închiriere locaţiile
generic denumite Wvo Mall, Value Cen/Te, Auchan şi Kaufland de pe raza teritorială a oraşului Baia
Mare. În ceea ce priveşte ponderea pe pia� a fiecăruia dintre competitori, Emitentul declara că, la
data întocmirii Prospectului, nu dispune de astfel de informaţii.
2.3

Sbuctura organizatorici

�.3.1 Organigrama
Grupului

Nu este cazul.

�.3.2 Dependenţa
de alte
entftlţi
2.4 Investiţiile
2.4.llnvestiţ:ii
semnificative
până la data
Prospectului
2.4.2Investiţil
semnificative
în derulare

�r�

Nu este cazul, Emitentul nu face 'pa rte dintf..�n Grup.

/,_)

"'

ţ�,

�)
�,
O descriere a investiţlilor semnificative ale emitentujifi (inclusiv cuantumul), de la sfârşitul perioadei vizate de
I

_,

informaţiile financiare istorice incluse in prospect pân� la data documentului de înregistrare.

În perioada 31.12.2020 până în prezent, Societatea nu a awt în derulare şi nu a angajat investiţii
semnificative.
O

descriere a investiţiilor importante ale emitentului aflate in derulare sau pentru care au fost deja asumate
angajamente ferme, inclusiv metoda de finanţare a acestora {internă sau externă), dacă prezintă importantă pentru
activitatea emitentului.

Emitentul nu are în derulare investitil semnificative la data întocmirii Prospectului.
2.s
Examinarea
rezultatelor
activităţii şi a
situaţiei
financiare

Trebuie furnizată de către emitenţii de titluri de capital cu o capitalizare bursieră mai mare de 200.000.000 EUR
numai atunci când raportul administratorilor prezentat şi pregătit in conformitate cu articolele 19 şi 29 din Directiva
2013/34/UE nu este inclus in prospectul UE pentru creştere).

2.6 Infonnaţil
privind
tendinţele
recente
semnificative

O descriere a celor mai semnificative tendinţe recente care au afectat vânzările, costurile s1 preţurile de vânzare de

Nu este cazul, având în vedere capitalizarea bursieră a Emitentului la data de întocmire a Prospectului.

la sfârşitul ultimului exerciţiu financiar şi până la data Prosp!!CtUJU'

Nu este cazul. De la 31.12.2020 până în prezent nu au avut loc evenimente de natură să afecteze în mod
semnificativ costurile Emitentului sau preţurile de închiriere percepute clienţilor s�I.
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2.7 Previziuni sau estimlrl privind profttul
2.7.1
Previziuni

În cazul în care Emitentul a publicat o previziune sau o estimare privind profitul (care este încă în vigoare şi valabilă),
respectiva previziune sau estimare este inclusă in Prospect.

Previziuni pentru 2021
Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 aprobat in cadrul AGOA din 27.04.2021 este prezentat
in continuare.
--

-

Valoare (lei)

BVC 2021*

CIFRA DE AFACERI
VENITIJRI TOTALE
din care:
- venituri din inchirieri
- alte venituri
- venituri financiare
CHELTUIEU TOTALE
din care:
- cheltuieli privind utilităţi
, l•\ l;�
�>H
- cheltuieli salariale
"''
/v
;5'- cheltuieli financiare
- - '•·
�
•
- cheltuieli cu amortizarea
·.:..,,\
- alte cheltuieli
;=:;1
I
.... .
Profit brut
'/
Impozit pe profit
Profit net
Marja netă a profitului
L

�

2.950.525
2.951. 128
2.949.390
1. 135
603
1.917.131
259.000
239.454
70.877
522.800
825.000
1.033.997
29.511
1.004.486
34,04%

*Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 nu indude operaţiunea de majorare a capitalului social
care face obiectul prezentului Prospect.
2.7.2
Principalele
ipoteze pe
care
Emitentul ,1-a
bazat
previziunea

2.7.3
Dedaraţie
privind
prognozele

Veniturile din inchirieri previzionate pentru anul curent, reprezentând 99,94% din totalul veniturilor
estimate pentru 2021, au la bază contractele încheiate de Societate cu dienţil operatori economici
pentru inchirierea spaţiilor comerciale aflate în Incinta imobilului deţinut de Emitent Managementul
Sodetaţii se aşteap� ca în perioada următoare sli se menţină gradul de ocupare la nivelul celui
existent la sfârşitul ultimei perioade de raportare, 31. 12.2020.

Conducerea Emitentului dedară că estimarea privind profitul a fost elaborată şi preg�tită pe o bază care
este atât romparabilli cu informaţiile financiare istorice, cât şi ronformă cu politicile contabile ale
Societăţii.
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Secţiunea 3: FACTORII DE RISC
Investiţia în acţiunile MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A. implică un nivel de risc a cărui evaluare presupune o analiză
atentă a factorilor de risc şi a Informaţiilor cu privire la Emitent cuprinse în prezentul Prospect. Factorii de risc constau în
acele elemente, situaţii sau oondiţii Interne sau externe care pot afecta, prin natura lor, rezultatele aşteptate asociate
activităţii d�şurate. Oricare dintre factorii prezentaţi mai jos ar putea avea un impact negativ mai mult sau mai puţin
important asupra activităţii, situaţiei financiare sau rezultatelor Emitentulul, respectiv asupra preţului de tranzacţionare şi
lichidităţii acţiunilor sale, care ar putea determina pierderea parţială sau totală a investiţiei de ditre potenţialii investitori.
Prezenta secţiune descrie cele mai relevante riscuri specifice activităţii Emitentului, pe care acesta le considera a fi cele mai
relevante pentru Investitori, în vederea luării unei decizii de investiţie. Enumerarea factorilor de risc din aceasta secţiune este
realizată, din perspectiva Emitentului, în ordinea importanţei după probabilitatea materializării riscului şi impactul negativ
asupra activităţii şi performanţei Societăţii. Totuşi, aceasta nu este exhaustivă, fiind posibil ca şi alte elemente, care fie nu
sunt cunoscute persoanelor responsabile pentru Informaţiile din acest Prospect, fie sunt considerate Irelevante la momentul
actual, sa poată avea oonsednţe asupra investiţiei in acţiuni.
Investitorii trebuie sa întreprindă diligenţele necesare in vederea unei evaluări proprii asupra oportunităţii investiţiei, în raport
cu nevoile, aşteptările, disponibilităţile băneşti şi obiectivele investiţionale proprii.

3.1 Riscuri
legate În
mod
direct de
Emitent

Datoriti situaţiei finandare şi P�I'.' f\atura activităţii desfăşurate, Emitentul nu se confruntă
cu un risc semnificativ În ceea ce pnVe� riscul de preţ, riscul de lichiditate, riscul de
faliment, riscul valutar sau riscul de credi

�

Societatea controlează in permanenţă riscul de lichiditate identificând şi monitorizând modificările
resurselor financiare şi diversificând baza de finanţare.

Societatea practidi în relaţiile comerciale preturi stabilite în euro cu plata in lei, la cursul de referinţă
stabilit de BNR din ziua facturarii, eliminându-se astfel riscul valutar.
Societatea desfăşoara relaţii comerciale numai cu terţi recunoscuţi, care justifică finanţarea pe credit.
Politica Societăţii este ca toţi dienţii care doresc să desfăşoare relaţii comerciale în condiţii de creditare
să facă obiectul procedurilor de verificare. Mai mult decât atât, soldurile de creanţe sunt permanent
monitorizate, având ca rezultat o expunere nesemnificativă a Emitentului la riscul unor creanţe
neincasabile.
3 . 2 Riscuri
indirecte
privind
Emitentul

Riscurile indirecte sunt riscuri sistemice, provocate de evoluţia evenimentelor politice şi economice
care influenţează în mod obiectiv întreg sistemul economic al unei unităţi geo-politice. Riscul sistemic
este nediferenţiat şi nu poate fi prevenit.
3.3.1

Riscul provocat de un eventual nou context pandemic, Însoţit de restricţiile şi
consecinţele aferente

Efectele unei pandemii se resimt puternic şi la nivel macroeoonomic, nu doar social, în numeroase
sectoare şi activităţi de business având loc reorganizări, in pus pierderea locurilor de muncă şi
scăderea puterii de cumpărare ar putea influenţa într-o măsura semnificativă activitatea Emitentului
în mod indirect prin afectarea drastică a activităţilor partenerilor cu care are încheiate contracte de
închiriere.
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3.3.2. Riscul şocurilor economice, finandare, politice sau sociale la nivel macroeconomic,
regional sau global
Acest risc cu impact important asupra comportamentelor de consum, respectiv asupra puterii de
cum�rare afectează in mod direct activitatea, rezultatele şi capacitatea de plată a agentilor economici
cu care Societatea are incheiate contracte, ramânând un risc important.
în cazul unei poten�ale crize economice, Societatea ia rrasuri pentru asigurarea unui tampon financiar
care să permită Emitentului să fac! fa� provocll rilor din lantul de plăti. Are loc, astfel, o monitorizare
riguroasă a cheltuielilor, în tandem cu reducerea duratei medii de incasare a creanţelor, care vor fi
transpuse proporţional cu sdiderea termenelor de plată a furnizorilor.
3.3.3. Riscul de ţari
Surprinde susceptibilitatea ca la nivelul statului de reziden� al Emitentului să survină dificultăţi în
onorarea angajamentelor financiare, afectând toate instrumentele financiare interne, cât şi unele
instrumente externe. Impactul acestui risc are caracter general, generând efecte echidistante pentru
toate sectoarele şi domeniile de acti� cife pot avea un impact important asupra valorii pieţei şi
lichidităţii acţiunilor Emitentului.

Secţiunea 4: GUVERNANTA CORPORATIVĂ
În această secţiune este explicat modul de administrare a Emitentului şi rolul persoanelor implicate in administrarea societăţii. În plus,
aceasta furnizează informaţii privind activitatea anterioară a membrilor personalului de conducere de nivel superior, remunerarea acestora
si legătura potenţială dintre remunerare şi performantele Emitentului.

4.1 Organele de
administrare
şi
conducerea
superioară

Societatea emitentă este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Admlnlstratie format
din 3 membrii aleşi de dtre Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor prin vot secret.
Durata mandatelor membrilor aleşi in Consiliul de Administraţie este de 4 ani de la data numirii, cu
posibilitatea de a fi realeşi.

I

�

'

Membrii Consiliului de Administraţie

Funcţia
Preşedinte CA
Membru CA
Membru CA

Curtean Anamaria
Ciupeiu Mari a-Mioriţa
Mureşan Ileana

Curtean Anamaria, Preşedinte CA şi Director General

Doamna Curtean Anamaria, de profesie economist, are o experienţă de 15 ani în cadrul societăţii,
din care 1 an in funcţia de membru independent C.A şi 5 ani in funcţia de Preşedinte al Consiliului
de Administraţie - Director General al MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A. Doamna Curtean nu
deţine acţiuni ale Societăţii. D-na Curtean deţine funcţia de membru al Consiliului de administraţie in
cadrul societăţii LCS Imobiliar S.A.
Adresa de la locul de muncă: Baia Mare, Bulevardul Unirii, nr.10, jud. Maramureş, cod poştal 430272
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Ciupeiu Maria-Mioriţa, Membru Independent CA

Doamna Clupeiu, de profesie jurist, este membra a Consiliului de Administraţie a Emitentului de peste
5 ani, având o experienţă de peste 35 de ani in sfera juridicii. Doamna Ciupeiu nu deţine acţiuni in
cadrul Sode�ţii. O-na Oupeiu nu desfiişoara activi�ţi relevante în cadrul altor sode�ţi care ar putea
interfera cu activitatea socie�ţii emitente.
Adresa de la locul de muncii : Baia Mare, Bulevardul Unirii, nr.10, jud. Maramureş, cod poştal
430272
Mureşan Ileana, Membru Independent CA Doamna Mureşan Ileana, de profesie eoonomist,
este membra de 5 ani a Consiliului de Administraţie al Emitentului, are o experienţă de peste 15 ani
în domeniul economic. Doamna Mureşan nu deţine acţiuni ale Emitentului. D-na Mureşan nu
desfcişoaril activi�ţi relevante în cadrul altor socle�ţi care ar putea interfera cu activitatea societliţii
emitente.

Adresa de la locul de muncii : Baia Mare, Bulevardul Unirii, nr.10, jud. Maramureş, cod poştal
430272.
Între membrii organelor de admlnistrare-şrtooducere nu exis� relaţii de rudenie.

rr.;;

�ţ\;

Detalii privind orice condamnare pentnr udă pronun · n cursul ultimilor cinci am cel puţin şi detalii privind
orice incriminare şi/sau sancţiune pub�că oficială adusă/irnµ să persoanei de la punctul 4 1. de către autorităţile
profesionale).
statutare sau de reglementare (inclusiv'de către organi5m

eftţ

Nu au existat cazuri de condamnare pentru fraud�, ihtnminare si/sau sancţiuni publice oficiale aduse
de ciitre autDri�ţile statutare sau de reglementare'1 in dreptul persoanelor menţionate in prezenta
secţiune. Persoanele prevazute la punctul 4.1. nu au fost împiedicate de o instanţă să acţioneze ca
membru al unui organ de administrare, oonducere sau supraveghere al unui emitent sau să intervira
in gestionarea sau desfcişurarea afacerilor unui emitent
4.2 Remuneraţie
şi benefldi

4.2.1

Cuantumul remuneraţiei plătite (indus1v orice remuneraţie condiţionată sau amânată) şi benefio1le in natură
acordate de către emitent ş1 filialele sale pentru serviciile de orice fel prestate in beneficiul lor de persoana
în cauză. Aceste informaţii se furnizează individual.

În cursul ultimului exerd�u financiar încheiat, aferent anului 2020, cuantumul remuneraţiei plătite
de ciitre Emitent membrilor Consiliului de Administraţie, în sumă totală de 100.524 lei, se prezintă
astfel:
-

41.028 lel remuneraţie brută pentru
29.748 lei remuneraţie brutli pentru
29.748 lei remuneraţie brută pentru
70.269 lei remuneraţie brută pentru

membru C.A ce îndeplineşte şi funcţia de Preşedintele CA;
membrul independent CA;
membrul independent CA;
Directorul General

În anul 2020, Emitentu! nu a plătit, către persoanele din conducerea sa, remuneratii in baza unui
plan de prime sau de participare la profit, prin intermediul plăţilor pe bază pe acţiuni sau al altor
prestaţii in natură.
4.2.2

Cuantumul total al sumelor alocate sau acumulate de emitent sau de filialele sale pentru plata pensiilor sau
a altor beneficii.

Emitentul nu a alocat sume pentru plata de pensii şi alte beneficii persoanelor menţionate la punctul
4.1.
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4.3.
Partidpaţll şi
opţiuni pe
acţiuni

Cele mai recente informaţii posibile privind part1c1paţ11le deţinute in ca1>4tatunle proprii ale emitentului şi eventualele
opţiuni pe acţiunile emitentului de �tre fiecare dintre persoanele menţionate la punctul 4.1.1 literele (a) şi (c).

La momentul redac:tiirii prezentului Prospect, niciuna din persoanele prevăzute la punctul 4.1. nu
deţine partidpa�i în capitalurile proprii ale Emitentului sau eventuale op�uni pe acţiuni.

Secţiunea 5: INFORMAŢII FINANCIARE şi INDICATORII-CHEIE DE PERFORMANŢĂ
5.1.
Informaţii
financiare
istDrice
s.1.1
Informaţii
istDrice
auditate
pentru
ultimele
două
exerciţii
financiare

Infonnaţiile financiare Incluse în prezentul Prospect sunt preluate din situaţiile financiare ale Emitentului
la 31.12.2019 şi 31.12.2020, situa�i întocmite in conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate.
Situaţiile financiare anuale aferente exerci�ului încheiat la 31.12.2019 precum şi 31.12.2020 au fost
auditate. Pentru ambele exerciţii financiare, opinia auditorului este �� rezerve.
Poziţia ftnandari

Bilanţ (lei)
Active Imobilizate, din care:
Imoblltz�rl necorporale

31.12.2019

31.12.2020

� 18.879.205

�
h(l

c�

2020/2019

19.556.498

3,590/o

434

128

·70,51%

91.358

7.167.042

·6,82%

1 d 87.413

12.389.328

10,74%
12,48%

Imoblllz3rl financiare

Y:,

Active Circulante, din care:

2.l89.850

2.575.620

o

o

776.069

168.781

·78,25%

1.513.781

2.406.839

59,00%

1.902

935

·50,84%

TOTAL ACTIV

21.170.957

22.133.053

4, 540/o

Datorii Totale

5.349.457

3.578.310

·33,11%

2.530.925

2.521.073

·0,39%

2.818.532

1.057.237

·62,49%

Provizioane

o

o

Venituri în avans

o

o

15.821.500

18.554.743

17,280/o

1.408.055

1.408.055

0,00%

500

500

0,00%

Alte rezerve

3.346.028

4.508.491

34,74%

Profitul reportat

9.745.195

10.388.741

6,60%

Profitul exerdtJulul

1.321 .722

2.248.956

70,15%

21.170.957

22.133.053

4,540/o

Imobillz:lri corporale

,.. �

Stocuri
Creanţe
Casa şl conturi la �ncl

Cheltuieli în avans

Datorii curente ( < 1 an)

Datorii pe termen lung (> 1 an)

Capitaluri proprii, din care:
Capital subscris wrsat
Rezerve din reevaluare

TOTAL PASIV
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La finele anului 2020, Societatea prezintă active imobilizate în valoare netă de 19,56 milioane lei, in
aeştere aJ 3,59% faţă de anul 2019. Imobilizările corporale, reprezentând 32,38% din total activ şi
constând în mare parte din cele 2 corpuri de dădire ale Centrului Comercial ''Maramureşul" împreună cu
instalaţiile aferente, şi-au păstrat în 2020 valoarea brută din anul precedent. Imobilizările financiare, în
pondere de 55,98% din total activ la 31.12.2020,cuprind valoarea acţiunilor cotate pe BVB deţinute de
Emitent la: LCS Imobiliar S.A., în număr de 670.900 acţiuni, Potis Capital S.A., în număr de 40.683 acţiuni,
Teraplast S.A. în număr de 18.501.868 ac:ţluni, precum şi acţiuni necotate la Silvania Center S.A., Hermes
Contact S.A. şi Rommarket. Imobiliiarile financiare au aescut în cursul anului 2020 cu suma de 491.442
lei prin atribuirea gratuită a unui număr de acţiuni Teraplast S.A.

Activele curente, în valoare de 2,58 milioane lei la 31. 12.2020, au crescut cu 12,48% în 2020,
preponderent pe seama disponibilităţilor lichide, în creştere cu 59% şi a scăderii aeanţelor cu 78,25%
determinată atât de încasarea unor creanţe în raport cu un partener terţ, cât şi de o mai bună
monitorizare a soldurilor dienţilor. Creşterea disponibilului la bănci s-a datorat obţinerii unei perioade de
graţie de 3 luni la rambursarea creditului de investiţii.
Datoriile totale ale Societăţii la 31.12.2020, în valoare de 3,58 milioane lei, au scăzut cu 33,11 o/o faţă de
2019 datorită rambursării la scadenţă� a:-rratel9r creditului pentru investiţii financiare contractat cu
Raiffeisen Bank.
·'

-

'

Capitalurile proprii ale Emitentului la 31.12.2020 sunt b frate la 18,55 milioane lei, mai mari cu 17,28%
faţă de anul precedent. Creşterea se datorează înregistrării profitului exerciţiului financiar aferent anului
2020 şi a acţiunilor primite făra contraprestaţie în ban�/de la Teraplast S.A. cu ocazia majorarii capitalului
social, incorporate în rezerve pe contul 1068 şi nu pe/contul de venituri cum au fost înregistrate iniţial.
Rezultatul reportat la data de 31. 12.2020 este în valoare de 10,39 milioane iei, în timp ce rezultatul
exerciţiului financiar 2020 este un profit net de 2,248 milioane lei.
Performanţa flnandari
Indicatori cont de profit şi pierdere (lei)

31.12.2019

Venituri din exploatare, din care:

31.12.2020

2020/2019

3.852.027

2.837.856

·26,330/o

Cifra de afaceri netă

3.836.507

2.827.710

-26,29%

Producţia vând�

3.836.507

2.827.710

·26,29%

15.520

10.146

·34,63%

1.771.356

1.689.356

·4,630/o

3.747

2.451

·34,59%

11.657

4.350

-62,68%

Cheltuieli cu energia şi apa

199.703

162.557

·18,60%

Cheltuieli cu personalul

234.371

235.695

0,56%

Ajustări de valoare privind lmoblllzirile c0rporale
orale
_ii

525.302

524.623

-0,13%

42.573

10.623

·75,05%

Atte cheltuieli de exploatare, din care:

754.003

749.057

·0,66%

Cheltuieli privind prestaţiile externe

602.664

596.786

·0,98%

150.489

151.271

0,52%

Alte venituri din exploatare
Cheltuieli din exploatare, din care:

Cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile

Alte cheltuieli materiale

Ajustări de valoare privind activele circulante

-----

Cheltuieli cu Impozite, taxe şi
v3rsămlnte asimilate
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2.080.671

1.148.500

-44,80%

344.596

510.195

48,06%
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487.327

360883%

21.777

9.507

-56,34%

322.684

13.361

·95,86%

1.062.185

-624.509

-158,79%

750.256

-787.259

-204,93%

Cheltuieli privind dobânzile

112.356

70.961

-36,84%

Alte cheltuieli financiare

199.573

91.789

-54,01%

Rezultat financiar

·717.589

1.134.704

258,13%

VENITURI lOTALE

4. 196.623

3.348.051

-20,22%

2.833.541

1.064.847

·62,42%

1 .363.082

2.283.204

67,50%

Rezultat din exploatare
Venituri finandare, din care:
Venituri din interese de participare
Venituri din dobânzi
Alte venituri financiare

Cheltuieli financiare, din care:

Ajustări de valoare privind Imobilizările financiare
lnute ca active circulante
I Invest ·ue financiare

CHELTUIELI TOTALE
Profit Brut
Impozitul pe profit

J
;:.0J
.

Ofra de afaceri netă a scăzut în 2020 faţă de anul 2019 cu 26,29% în contextul creat de pandemia COVID·

•

19, când pe perioada stării de urgenţă, Emitentul a suspendat majoritatea contractelor de închiriere,
conform Decretului nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi a
Ordonanţei Militare nr.1 din 17.03.2020 a M.A.I. privind mburile de urgentă care privesc aglomerarile de
persoane. În acest context, veniturile totale ale Societăţii au rlzut cu 20,22% în 2020, în timp ce
cheltuielile aferente aceluiaşi an au înregistrat o rldere de 62,42%.
O pondere importantă din cheltuielile totale ale Emitentului, 70,34%, înregistrate la nivelul anului 2020
sunt reprezentate de indicatorul "Alte cheltuieli de exploatare", cifrat la 0,75 milioane lei, în uşoara scădere
(-0,66%) faţă de anul precedent, care se constituie în proporţie de 79,67% din cheltuieli privind prestaţiile
externe. Această categorie cuprinde serviciile de pază şi monitorizare a unităţii, servicii de curatenie, lucrari
de Întreţinere a echipamentelor şi utilajelor, verificări tehnice, servicii de audit, servicii de evidenţă a
acţionariatului, impozite locale şi altele. A doua categorie importantă de cheltuieli înregistrate În 2020 se
refera la ajustări ale valorii Imobilizărilor corporale şi necorporale, cifrate la 0,52 milioane lei, în scădere cu
0,13% faţă de anul precedent. Cheltuielile privind utilităţile s-au diminuat cu 18,6% în anul 2020,
reprezentând partea de cheltuieli alocată Societăţii, neinduzând utiHtăţile consumate de chiriaşi. Cheltuielile
cu salariile şi indemnizapile au înregistrat o uşoară creştere în 2020, de 0,56%.
La 31 decembrie 2020 veniturile financiare sunt în valoare de 510 mii lei, reprezentând venituri din
dividende (487 mii lei), venituri din dobânzi (9,5 mii lei) şi venituri din diferente de curs valutar (13 mii lei).
La aceeaşi dată, cheltuielile financiare prezintă o valoare negativă în sumă de 624 mii lei, generată în
principal de cheltuielile privind a ustările de valoare a imobilizărilor financiar, în valoare n
tivă, survenite
24

pe fondul anulliril cheltuielilor cu ajustările pentru deprecierea lmobllizlirilor financiare înregistrate la
31. 12.2019.
Rezultatul exerciţiului financiar 2020 este un profit net în valoare de 2,25 milioane lei, cu 70,15% mai mare
decât nivelul înregistrat în 2019.

Fluxuri de trezorerie
Indicator
Conturi la bănci în lei
Numerar în cas!

,

I

Sold la 1 ianuarie 2020

Sold la 31 decembrie 2020

1.513.476

2.207.687

o

o

5

198.752

1.513.481

2.406.439

Conturi la bănci in devize

Total

Indicatori financiari

I

Indicator

2019

2020

>2

0,9

1,02

>1

0,9

1,02

>0,5

0,6

0,95

Interval Optim

Lichiditate curentă (AGOC)
lichiditate lmedla� (AC-Stocuri)/Oatoril curente

\

lichiditate rapidă (Dlsponlblltt!ţl/Datorli curente)
Solvabllitate financiara (TA/TO)
Ind. gradului de îndatorare (Dll/Cap Proprii+Dll)
Rata de îndatorare (DT[TA)" 100
Datorii / Active

- I

>1

3,96

6,185

<50%

15%

<80%

25,27%

5,4%
.
16,17%

< 1

0,25

0,162

5.1.2
Modificarea
datei de
referinţă
contabilă

Dacă emitentul şi-a modificat data de referinţă contabilă in intervalul pentru care îi sunt solicitate informaţiile financiare
istorice, informaţiile istorice auditate vor acoperi cel puţin 24 de luni sau întreaga perioadă în care emitentul a fost
activ, respectiv perioada cea mai scurtă dintre cele menţionate.

5.1.3
Standardele
de
contabilitate:
Principii,
politid şi
metode
contabile

Societatea ţine evidenţa contabilli în moneda naţional� şi întocmeşte situaţiile financiare in conformitate
cu Reglementările Contabile emise de ditre Ministerul Finanţelor Publice din România în acest scop.

Nu este cazul.

Situaţiile financiare prezentate pentru anul 2019 şi 2020 sunt întocmite în conformitate cu:
•
•

Legea contabilităţii nr .82/1991, republicată în 2008, cu modifidirile ulterioare
prevederile Ordinului MFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile conform
Directivele Europene, cu modificările ulterioare.

cu

Situaţiile financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2020 au fost întocmite în confonnitate cu
următoarele principii contabile:
•

•

Principiul continuităţii activităţii
Societatea îşi va continua în mod normal funcţionarea într-un viitor previzibil fără a intra în
imposibilitatea continuării activitliţii sau fliră reducerea semnificativă a acesteia.
Prind iul ermanen ei metodelor
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•

•

•

•

•

•

Societatea apllcă aceleaşi reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea şi prezentarea în
contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a Informaţiilor
contabile.
Principiul prudenţei
La întocmirea situaţiilor financiare s-a ţinut seama de:
toate ajustlirile de valoare datorate deprecierilor în valorizarea activelor;
toate obligaţiile previzibile şi pierderile potenţiale care au luat naştere în aJrsul exerciţiului
financiar încheiat.
Principiul Independenţei exerciţiului
Au fost luate în considerare toate veniturile şi cheltuielile exerciţiului, �ră a se tine seama de data
incasi!irii sau efectui!irii pl.!!ţii.
Principiul intangibilitaţii exerciţiului
Bilanţul de deschidere al exerciţiului corespunde cu bilanţul de închidere al exerciţiului precedent.
Principiul evalui!irii separate a elementelor de activ şi pasiv
În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziţii din bilanţ, s-a determinat separat
valoarea fiecărui element individual de activ sau de datorie respectiv capitaluri proprii.
Principiul necompens.!!rii
Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce
reprezinta datorii sau capitaluri proprii, respectiv veniturile cu cheltuielile.
Principiul pragului de semnificaţie
�
Elementele care au o valoare semni„ qitlv
� sunf p�entate distinct în cadrul situaţiilor financiare.
Valoarea elementelor de bilanţ şi df cant de profit Şi) �ierdere care sunt precedate de cifre arabe
pot fi combinate dacă:
;
a) acestea reprezinta o sumă nesemnificativ.!!; �1
b) o astfel de combinare oferă un nivel mai mare-ide daritate, cu condiţia ca elementele astfel
combinate s.!! fie prezentate separat in notele explicative.
Principiul prevalenţei economirului asupra juridirului
Informaţiile prezentate in situaţiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor şi
tranzacţiilor, nu numai forma lor juridică.
.�

•

5.1.4
Modificarea
cadrului
contabil

Ultimele informaţii financiare istorice auditate ale Emitentului care conţin informaţii comparative pentru exerciţiul
precedent, sunt prezentate şi elaborate într-o formă compatibilă cu cadrul standardelor contabile care va fi adoptat în
următoarele situaţii financiare anuale publicate ale Emitentului.

Infonnaţiile financiare auditate sunt elaborate in confonnitate aJ standardele naţionale de contabilitate, şi
induci (a) bilanţul; (b) contul de profit şi pierdere; (c) situaţia modificărilor capitalurilor proprii; (d) situaţia
fluxurilor de numerar; (e) note explicative la situaţiile financiare.

5.1.s.
Situaţiile
financiare
consolidate

Nu este cazul.

5.2

Informaţii finandare Interimare şi alte informaţii financiare

Emitentul nu a publicat informaţii financiare trimestriale de la data ultimelor situa�i financiare auditate şi
până la data Prospectului.
S.3

Situaţiile financiare anuale ale Emitentului pentru exerciţiile financiare încheiate la 31.12.2020 şi
31.12.2019 au fost auditate de către firma de audit Acnv PRO AUDIT S.R.L., cu sediul În Baia Mare, Aleea
Expoziţiei nr.2, Înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J24/1953/2004, având codul de identificare
fiscală 17079409.
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5.3.1
Auditarea
informaţiilor
financiare
anuale

Societatea ACTIV PRO AUDIT S.R.L este autorizată de camera Auditorilor Financiari din România în baza
autorizaţiei CAFR nr.562/31.01.2005 prin reprezentant Ster Daniela Cornelia înregistrată în registrul
ASPAAS cu numi!irul PA1854/2006.
Opinia Auditorului asupra situaţiilor financiare anuale este făra rezerve.
Raportul de audlt aferent exerdţiulul financiar 2020

Opinia făra rezerve
"În opinia noastra, situaţiile financiare ofera o imagine fideli!!, sub toate aspectele semnificative, a poziţiei
financiare a S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A. la 31 decembrie 2020 şi a performanţelor financiare
şi a fluxurilor de numerar pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu O.M.F.P.
1802/2014, cu modificările ulterioare".
Baza opiniei
Auditul s-a desfăşurat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (''ISA"), Regulamentul UE
nr.537/2014 şi Legea nr.162/2017. Responsabilităţile Auditorului în baza acestor standarde şi reglementări
sunt descrise detaliat în secţiunea "Responsabilităţile auditorului într-un audit a situaţiilor financiare" din
cadrul raportului de audit Auditorul este independent faţa de Societate, conform Codului Etic al
ProfesloniştUor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili
(IESBA) şi a îndeplinit responsabilităţile de etică profesionali!! conform cerinţelor relevante pentru auditul
situaţiilor financiare din România. AuditoruL Q)nsidera că probele de audit pe care le-a obţinut sunt
suficiente şi adecvate pentru a fumiz -pâii!i �n!:ŢU opinia sa.

�

'

<

Raportul de audlt aferent exerc;i ului financiar �019

Opinia făra rezerve
" În opinia noastri!i, situaţiile financiare ofera o imagi ne· fideli!!, sub toate aspectele semnificative, a poziţiei
financiare a S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A. la 31 decembrie 2019 şi a performanţelor financiare
şi a fluxurilor de numerar pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu O.M.F.P.
1802/2014, cu modificările ulterioare".
Baza opiniei
Auditul s-a desfăşurat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (''ISA"), Regulamentul UE
nr.537/2014 şi Legea nr.162/2017. Responsabilităţile Auditorului în baza acestor standarde şi reglementări
sunt descrise detaliat în secţiunea "Responsabilităţile auditorului într-un audit a situaţiilor financiare" din
cadrul raportului de audit. Auditorul este independent faţA de Societate, conform Codului Etic al
Profesioniştilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etici!! pentru Contabili
(IESBA) şi a îndeplinit responsabilităţile de etică profesionali!! conform cerinţelor relevante pentru auditul
situaţiilor financiare din România. Auditorul considera că probele de audit pe care le-a obţinut sunt
suficiente şi adecvate pentru a fumiza o bazi!i pentru opinia sa.
S.3.2 Alte
informaţii
auditate de
auditori

Indicarea celorlalte informaţii din documentul de înregistrare care au fost auditate de auditori.

5.3.3
Informaţii
financiare
neauditate

În cazul în care informaţiile financiare din Prospect nu au fost extrase din situaţiile financiare auditate ale emitentului,
se menţionează sursa acestora şi faptul că informaţiile nu sunt auditate.

Nu este cazul

Informaţiile financiare pentru anii 2019 şi 2020 din prezentul Prospect au fost extrase din situaţiile
financiare auditate ale Emitentului.
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5.4.
Indicatorii
cheie de
performanţi
(KPI)

5.5
Modificări
semnificative
ale poziţiei
financiare a
emitentului

•

5.6 Politica
de
distribuire a
dividendelor

În măsura în care nu este prezentată în altă parte în documentul de înregistrare ş1 în cazul in care un emitent a publicat
indicatori-cheie de performanţă financiari şi/sau operaţionali sau a ales să includă astfel de indicatori în documentul de
înregistrare, în documentul de înregistrare se include o descriere a indicatorilor-cheie de performanţă ai emitentului
pentru fiecare exerciţiu financiar din perioada vizată de informaţiile financiare istorice. KPl trebuie calculaţi pe o bază
comparabilă.

Nu este cazul.
O descriere a oricărei modificări semnificative a poziţiei financiare a grupului care s-a produs de la sfârşitul

ultimului exerciţiu financiar pentru care au fost publicate situaţii financiare auditate sau informaţii financiare
interimare, sau o declaraţie negativă adecvată.

De la sfârşitul exerci�ului financiar 2020 până la data Prospectului, nu s-au înregistrat modificliri
semnificative a pozi�ei financiare a Emitentului.
O descriere a politicii emitentului privind distribuirea dividendelor şi a oricărei restricţu în acest sens.
Dacă emitentul nu dispune de o astfel de PQli,tTţăfff�bule inclusă o declaraţie negativă adecvată,
Pentru fiecare exerciţiu financiar dm pefuaaa vizata ·-� situaţiile financiare anuale, valoarea
dividende�or per acţJune, event�al ajustati pentru a permit� fectuarea unor comparaţii, în cazul în
. ale em1tentulu1 s-a modificat
care numarul de acţiuni

,

Societatea nu a adoptat o Politicii de dividend. Emitentul �u a distribuit dividende pe parcursul
ultimilor 14 ani, iar repartizarea rezultatului financiar în următoarea perioadă se va face conform
Hotărârilor AGOA adoptate anual.
Societatea respectli necondi�onat Principiile de Gweman� Corporativă aplicabile emitenţilor ale
cliror valori mobiliare se tranzacţionează pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare administrat de
Bursa de Valori Bucureşti S.A. În consecin�, Consiliul de administra�e enun� urrn�toarele principii
relevante cu referire la politica de dividend:
1. Societatea recunoaşte drepturile acţionarilor de a fi remunera� sub formă de dividende, ca
fonnă de participare la profiturile nete acumulate din exploatare precum şi ca expresie a
remuneraril capitalului investit în Societate;
2.

În fundamentarea propunerii privind distribuirea profitului net realizat în cursul unui
exerd�u financiar, Emitentul va avea în vedere o distribuire echilibrată a profitului net, intre
partea cuvenită acţionarilor sub formă de dividende şi partea re�nută la dispozi�a Societăţii
pentru investiţii, în acord cu principiile unei administrări prudente şi în scopul asigurarii unei
dezvoltări durabile a Societliţii1 pe termen medtu şi lung;

3. Dividendele cuvenite acţionarilor Societă�i se vor distribui exdusiv din profitul net aferent
unui exerciţiu financiar, recunoscut pe baza reglementărilor contabile aplicabile şi auditat
potrivit legii, cu respectarea altor dispoziţii legale relevante în materie (Legea societăţilor
nr. 31/1990).
4. Distribuirea dividendelor cuvenite acţionarilor se poate face prin plata în numerar sau prin
acordare de acţiuni cu titlu gratuit, în urma capitalizării profiturilor nete acumulate de
Societate.
În fiecare an, propunerea privind distribuirea dividendelor din profitul realizat în exerciţiile financiare
anterioare este formulată de clitre Consiliul de Administraţie şi este adusă la amoştinţa investitorilor
cu cel pu�n 30 de zile calendaristice înaintea întrunirii Aclun�rii Generale Anuale Ordinare a
Acţionarilor (AGOA), prin publicarea sa pe pagina de internet a Societăţii MAGAZIN UNIVERSAL
MARAMUREŞUL SA, în cadrul secţiunii dedicate AGOA. Hotărârea privind aprobarea distribuirii de
dividende apa�ne Adunării Generale a Acţionarilor, în condiţiile legii.
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5.7.
Informaţii
financiare
pro forma

În cazul unei modificări semnificative a valorilor brute, se include o descriere a modului în care tranzacţia ar fi
putut afecta activele, datoriile şi rezultatul emitentului, dacă tranzacţia ar fi avut loc la începutul perioadei care
race obiectul raportării sau la data mdicată.

Nu este cazul.

SECŢIUNEA 6: INFORMAŢII PRIVIND ACŢIONARII
6,1 Prindpalll acţionari
6.1.1

În măsura în care aceste informaţu sunt cunoscute de emitent, numele oricărei persoane care, în mod
direct sau indirect, are un interes în capitalul sau drepturile de vot ale emitentului care reprezintă cel puţin
5 % din capitalul total sau drepturile de vot totale, precum ş1 cuantumul interesului fiecărei astrei de
persoane, la data Prospectului, sau, in absenţa unor astfel de persoane, o declaraţie negativă adecvată.

Potrivit Registrului Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A., la data de înregistrare 12 mai
2021, acţionarii principali ai Emitentului cu de�neri cunoscute peste pragul de 5% din totalul
drepturilor de vot, sunt prezentaţi în tabelul urmi§tor:

.
N umar
a ct·1um

Act�ionar
_

_:.

·

�

Societatea INFO SPORT S.R.L.

6.622.000

47,0294%

Societatea SILVANIA CENTER S.A.

2.231.495

15,8481%

Persoane fizice

4.853.507

34,4696%

373.548

2,6529%

Alte persoane juridice

/

'-

.. �·

Total
6.1.2 Drepturi
de vot diferite

Procent
deti
. neri.

(.,'

�

':,, l,4.080.550

1000/o

Informaţii din care să reiasă dacă acţionarii principali ·� i emitentului au drepturi de vot diferite sau o
declaraţie negativă adecvată.

La data întocmirii Prospectului, toate acţiunile Emitentului sunt ordinare şi oonferă deţinătorilor
lor drepturi egale. Nu există situa�i în care acţionari ai Emitentului s1§ aibă drepturi de vot
diferite.

e

6.1.3 Controlul
asupra
Emitentului

În măsura în care aceste mformaţii sunt cunoscute de emitent, se precizează dacă emitentul este deţinut sau
controlat, direct sau indirect, şi de către cine şi se descrie natura controlului şi măsurile adoptate pentru ca acest
control să nu fie exercitat în mod abuziv.

Controlul asupra Emitentului se face conform prevederilor legale şi ale Actului oonstitutiv. Structurile şi
procesele de guvernanţă oorporativă asigurtl exercitarea statutară a controlului asupra Emitentului. La
data prezentului Prospect, Emitentul este controlat, în mod direct, de societatea INFO SPORT S.R.L.
cu sediul social în municipiul Ouj-Napoca, strada Luncii nr. 19, locuinţa nr.6, etaj II, jud. Ouj, având
codul unic de identificare fiscală 21809846 şi numărul de ordine în Registrul Comerţului Jl2/2356/2007,
care deţine 6.622.000 a�uni reprezentând 47,03% din numărul total de acţiuni emise de Emitent.
Societatea INFO SPORT SRL este controlată, la rândul si§u, de asociatul Goia Dorei, cetliţean român
domiciliat în Ouj Napoca, care deţine 86,45% din capitalul social al Info Sport SRL.
6.1.4 Acorduri
privind mntrolul

O descrier_ a acordurilor cunoscute de emitent,
schimbare a controlului asupra emitentului.
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a căror aplicare poate genera sau împiedica, la o dată ultenoară, o

Nu există arorduri amosrute de Emitent a căror aplicare poate genera sau împiedica, la o dată ulterioară,
o schimbare a rontrolului asupra Societătii.
6.2
6.2.1
Proceduri
judidare şi
de arbitraj

6.3
6.3.1
Conflicte de
interese la
nivelul
organelor de
administrare,
conducere şi
supraveghere
şi al
conducerii
superioare

Informaţii privind orice procedură guvernamentală, judiciară sau de arbitraj (inclusiv orice astfel de procedură în
derulare sau potenţială de care emitentul are cunoştinţă) dm ultimele 12 lum, cel puţin, care ar putea avea sau a
avut recent efecte semnificative asupra poziţiei financiare sau a profitabilităţii em1tentulu1 şi/sau a grupului, sau o
declaraţie negativă adecvată.

Emitentul deda� di nu are runoştin� de vreo procedură guvernamentală, judiciară sau de arbitraj
încheiată, în derulare sau potenţială, din ultimele 12 luni, care ar putea avea sau a avut recent efecte
semnificative asupra poziţiei financiare sau a profitabilităţii Societăţii.
Informaţii clare privind orice potenţial conflict de interese intre obligaţiile fală de emitent ale oricăreia dintre
persoanele menţionate la punctul 4.1 şi interesele sale private şi alte obligaţii. In cazul în care nu există astfel de
conmcte de interese, trebuie făcută o declaraţie in acest sens.
Informaţii privind orice înţelegere sau acord cu acţionarii principali, clienţii, furnizorii sau alte persoane, în temeiul
cărora oricare dintre persoanele menţionate la punctul 4.1 a fost aleasă ca membru al unui organ de administrare,
conducere sau supraveghere sau membru al conducerii superioare.

��� ��� menţionate la punctul 4.1. privind cesionarea, într-o anumită
�e � :tentuluţ �nute de acestea.

Detalii privind orice restricţie accept
perioadă de timp, a valorilor mobilia

�

La nivelul organelor de administrare şi al condu� superioare nu s-au identificat situa�i de conflict de

interese, nld înţelegeri, acord cJ a�onaril ptindpall, furnizori sau alte persoane în temeiul dirora oricare
din persoanele menţionate la punctul 4.1. a fost aleasă ca membru al unui organ de administrare,
conducere sau supraveghere sau ca membru al rortducerii superioare.
Nu există restricţii acceptate de persoanele menţionate la punctul 4.1. privind cesionarea, într-o anumită
perioadă de timp, a participărilor lor la capitalul social al emitentului.
Prin politici şi proceduri interne, în vederea conformării ru prevederile legale în vigoare dar şi a alinierii
la principiile de guvernantă corporativă, există şi se aplică mecanisme de identificare şi gestionare a
potenţialelor conflicte de interese la nivelul adminis�rii şi conducerii Emitentului.

6.4
6.4.1
Tranzacţii cu
părţi afiliate

Dacă Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
1606/2002 nu se aplică emitentului, trebuie prezentate următoarele informaţii pentru perioada acoperită de
informaţiile financiare istorice şi până la data documentului de înregistrare:
(a) natura şi cuantumul tuturor tranzacţiilor cu părţi afiliate 1 1 ) care. luate separat sau în ansamblu, sunt importante
pentru emitent. Dacă tranzacţiile cu părţi afiliate nu s-au desfăşurat în condiţiile pieţei, se explică motivele. În cazul
împrumuturilor în curs, mcluS1v al garanţ11lor de orice lip, se indică cuantumul soldului de rambursat;
(b) cuantumul sau procentajul reprezentat de tranzacţiile încheiate cu părţi afiliate din cifra de afaceri a emitentului.

Nu este cazul.
6.5
6.5.1- 6.5.2
Capitalul social

Cuantumul capitalului emis ş1, pentru fiecare categorie de acţiuni·
(a) capitalul social autorizat total al emitentului, (b) numărul de acţiuni emise ş1 achitate integral şi numărul de
acţiuni emise, dar neachitate integral; (c) valoarea nominală a unei acţiuni sau faptul că acţiunile nu au o valoare
nominală, (d) o reconciliere a numărului de acţiuni anate în c rculaţie la data deschiderii şi la data închidem
exerciţiului. Se precizează dacă peste 10 % din capitalul social a fost vărsat prin intermediul altor active decât
numerarul în perioada vizată de situaţiile financiare anuale

La 31.12.2020, capitalul social al MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A. era de 1.408.055 lei
subscris şi vărsat integral in numerar, împărţit într-un număr de 14.080.550 acţiuni nominative,
ordinare, dematerializate, conferind drepturi egale în Adunarea Generală a A�onarilor, cu valoare
nominală de 0,1 lei fiecare.

Nicio fra�une din capitalul social nu a fost vărsat prin intermediul altor active decât numerarul în
perioada vizată de situaţiile financiare anuale la care se face referire în prezentul Prospect.
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6.5.3

Numărul Şl caracteristicile principale ale acţiunilor care nu reprezintă capital, dacă există.

Nu este cazul.
6.5.4.

Numărul, valoarea contabilă şi valoarea nominală a acţiunilor emitentului deţinute de emitent sau in numele
emitentului ori de către filialele acestuia.

Nu este cazul.
6.5.5.

Cuantumul valorilor mobiliare convertibile, preschimbabile sau însoţite de bonuri de subscriere, cu indicarea
condiţiilor şi a procedurilor de conversie, schimb sau subscriere

Nu este cazul.
6.5.6.

Informaţii despre orice drept de achiziţie şi/sau obligaţie aferent(ă) capitalului autorizat, dar neemis, sau despre
orice angajament de majorare a capitalului social, precum şi condiţiile acestora.

Nu este cazul.
6.5.7.

Informaţii privind capitalul social al oncărui �bru al grupului care face obiectul unei opţiuni sau al unui acord
condiţionat sau necondiUonat care p 4e· aoor
a d unor opţiuni asupra capitalului s1 detalii privind opţiunile
respective, indusiv identitatea perso� elor la care se re(eră.

({e

�

Nu este cazul.

,

yl

6.6. 6.6.1. Actul
constitutiv şi
statutul

O scurtă descriere a oricărei prevederi din actul const
împiedicarea schimbării controlului asupra emitentului.

6.7. 6.7.1.
Contracte
importante

Rezumatul oricărui contract important (altele decât cele încheiate în cadrul normal al activităţij) încheiat de către
emitent sau orice alt membru al grupului, în cursul anului imediat anterior publicării documentului de înregistrare.

care ar putea avea ca efect amânarea, suspendarea sau

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Secţiunea 7: DOCUMENTELE DISPONIBILE
7.1.

O dedaraţie prin care se confirmă faptul că, in perioada de valabilitate a Prospectului, pot fi consultate, după caz,
următoarele documente·
(a) actul constitutiv ş1 statutul actualizate ale emitentului;
(b) toate rapoartele, corespondenţa şi alte documente, evaluările şi declaraţiile făcute de un e)(pert la solicitarea
Emitentului, din care anumite părţi sunt incluse sau menUonate în documentul de înregistrare.
Indicarea site-ului pe care pot fi consultate documentele.

În perioada de valabilitate a Prospectului, pe site-ul Emitentului, la secţiunea „Rela�i cu investitorii" ,
htto:/a/m ramuresul.ro/Relatii -cu-investitorii.html, pot fi consultate Actul constitutiv actualizat,
Prospectul, precum şi toate documentele relevante acestei operaţiuni.
Fonnularele de Subscriere şi Revocare, decizia de aprobare a Prospectului de c!tre ASF precum şi
Prospectul în integralitatea sa vor fi disponibile în format electronic şi pe site-ul BVB, httos://bvb. ro/şi
al Intermediarului, httns;l/wş
ww.goldong.ro/ i, de asemenea, in format fizic, la sediul social al
Emitentului sau Intermediarului, unde pot fi consultate zilnic pe întreaga perioadă de derulare a
opera�unii obiect al prezentului Prospect, in intervalul orar 10:00 - 14:00. Având in vedere contextul
pandemiei COVID19, pentru consultarea documentelor aferente opera�unfl pe suport de hârtie,
persoanele interesate sunt solicitate sl!i îşi programeze vizita prin email, la adresa
seqetariat@maramuresul. ro , sau telefonic, la numărul de telefon +40 262 225 371.
31

PARTEA II. INFORMAŢII PRIVIND VALORILE MOBILIARE

(conform Anexei nr. 26 din Regulamentul delegat UE nr. 980/2019)

Secţiunea 1: SCOP, PERSOANE RESPONSABILE, INFO�MAŢII PRIVIND TERŢII,
RAPOARTE ALE EXPERŢILOR şi APROBAREA AUTORITAŢII COMPETENTE
1.1 Persoanele
responsabile

Se identifică toate persoanele responsabile pentru informat1ile privind valorile mobiliare, indicând, în cel de
al doilea caz, părţile in cauză. În cazul în care persoanele responsabile sunt persoane fizice, inclusiv membri
ai organelor de administrare, conducere sau supraveghere ale emitentului, se indică numele şi funcţia
acestora; în cazul persoanelor juridice, se indică denumirea şi sediul social.

Infonnaţiile care au stat la baza elaborării prezentei secţiuni referitoare la valorile mobiliare sunt
fumizate de ditre Emitent, MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A.1 societate cu sediul social În
Baia Mare, Bulevardul Unirii, nr.10, jud. Maramureş, rod poştal 430272, , telefon 0262 225 371,
0262 225 285, fax 0362 401 227, adresa de email secretariat@maramuresul.ro, website:
http://maramuresul.ro/1 cod unic de identificare fiscala 6076555, număr de ordine În Registrul
Comerţului J24/1628/1994.
Intermediarul Ofertei este SSIF Goldring S.A., ai sediul În Târgu Mureş, Str. Tudor Vladimirescu
nr. 56A, jud. Mureş, înmatriculată la Oficiul �strului Comerţului sub nr. J26- 440/19.04.1998,
cod unic de identificare fiscală RO 10679295, autorizată de CNVM/ASF prin decizia nr.
2734/08.08.2003, nr. atestat: 372/29.05.2006, înscrisă în Registrul CNVM/ASF cu nr.
PJROlSSIF/260045, telefon/fax 0265 269 195 I 0365 455 2541 adresa de e-mail
golddng@ooldrinq.ro. website www.qold.dng.ro
Persoanele responsabile pentru informaţiile cuprinse în prezenta secţiune:

din partea Emitentului: doamna Anamaria Curtean - Director General
din partea Intermediarului: domnul Virgil Adrian Zahan - Director General
1.2 Dedaraţil
persoane
responsabile

O declaraţie a

persoanelor responsabile pentru informaţiile privind valorile mobiliare din care să reiasă
informaţiile incluse în secţiunea privind valorile mobiliare sunt, după cunoştintele lor, conforme cu
realitatea şi di informaţiile privind valorile mobiliare nu conţin omisiuni susceptibile să le afecteze
semnificaţia.

�

Reprezentantul Emitentului şi al Intermediarului dedara că, după luarea tuturor m�surilor
rezonabile în acest sens, informaţiile induse in prezenta secţiune privind valorile mobiliare sunt,
după cunoştinţele lor, conforme cu realitatea şi că aceasta nu conţine omisiuni susceptibile să ii
afecteze semnificaţia.
1.3 Dedaraţil,
rapoarte
experţilor

Nu este cazul, prezenta secţiune nu conţine dedaraţil atribuite unor persoane în calitate de
experţi.

1.4
Informaţii
atribuite unei
terţe părţi

Nu este cazul, prezenta secţiune nu conţine declaraţii atribuite unei terţe părţi.
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1.5 Dedaraţie
referitoare la
aprobarea
prospectului

Prezentul Prospect UE de creştere a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară
(AS � în �i ţa
�qet
entă în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1129, prin
)e. de�t�t�
t)ri.:L /u.'fiA .� u;L �
deaz1a nr

Aprobarea ASF se referă exdusiv la îndeplinirea standardelor privind caracterul exhaustiv,
inteligibil şi coerent impuse de Regulamentul (UE) 2017/1129 şi nu trebuie considerată drept o
aprobare a calităţii valorilor mobiliare obiect al Prospectului.
În vederea luării unei decizii investiţionale bine fundamentate, Investitorii ar trebui să evalueze
ei înşişi în ce măsură Investiţia în valorile mobiliare oferite conform Prospectului le este adecvată.
Informaţiile privind valorile mobiliare din prezenta secţiune au fost elaborate ca parte a unui
Prospect UE pentru creştere in conformitate cu art. 15 din Regulamentul (UE) 2017/1129.

1.6 Interesele
persoanelor
implicate in
Ofertă
1.7
1.7.1-1.7.2
Motivele ofertei,
utilizarea
fondurilor
obţinute şi
cheltuielile
aferente
emisiunii/Ofertei

Nu există niciun conflict de interese care ar putea influenta semnificativ emisiunea/Oferta.

Motivele ofertei şi, după caz, valoarea netă estimată a veniturilor obţinute, defalcată pe principalele
.
utilizări prevăzute, în ordinea descrescătoare a priorităţii. In cazul in care emitentul preconizează că
veniturile estimate nu vor fi suficiente pentru finanţarea tuturor obiectivelor avute în vedere, se indică
sursa şi valoarea fondurilor suplimentare necesare. Trebuie furnizate, de asemenea, informaţii detaliate
privind utilizarea veniturilor ob nute, in special în cazul în care acestea sunt utilizate pentru achiziţionarea
de active altfel decât in cu sul normal al activităţilor, pentru finanţarea achiziţiei anunţate a altor
întreprinderi sau pentru rambursarea, reducerea sau răscumpărarea unor datorii. Valoarea totală netă a
veniturilor obţinute în urma ihnisiunii/ofertei şi o estimare a cheltuielilor totale aferente emisiunii/ofertei.
O explicaţie a modului în care veniturile obţinute din această ofertă sunt in concordanţă cu strategia de
afaceri şi cu obiectivele strategice descrise î� docGmentul de înregistrare.

J(
r

Motivele Ofertei:

Scopul majorării capitalului social n reprezintă finanţarea capitalului de lucru în scopul
ramburslirii creditului în valoare de 2.000.000 euro contractat de Societate in anul 2017 de la
Raiffeisen 5.A., în conformitate cu prevederile HAGEA din 27.03.2017, respectiv asigurarea
resursele financiare ale Societăţii pentru dezvoltarea şi diversificarea portofoliului de active,
în sensul achiziţiei de active imobiliare (terenuri şi/sau construcţii) şi/sau mobiliare, indusiv
acţiuni, obligaţiuni, părţi sociale, pentru dezvoltarea şi extinderea activităţii Companiei sau
consolidliri ale participaţiilor deţinute, prin valorificarea oportunităţilor din pia�.
Valoarea netă estimată a veniturilor obţinute: 15.488.605 lei
Utilizarea fondurilor:
•

•

2,93 mii. lei pentru rambursarea creditului în valoare de 2.000.000 de euro
contractat de Societate in anul 2017 de la Raiffeisen S.A.
12,56 mii. lei pentru dezvoltarea şi diversificarea portofoliului de active, în
sensul achiziţiei de active imobiliare (terenuri şi/sau construcţii) şi/sau mobiHare, indusiv
acţiuni, obligaţiuni, părţi sodale, pentru dezvoltarea şi extinderea activităţii Companiei
sau consolidliri ale partidpaţiflor deţinute, prin valorificarea oportunităţilor din pia�

Maniera efectivă de alocare a sumelor atrase prin majorare pentru dezvoltarea şi diversificarea
portofoliului de active va fi determinată de către Consiliul de Administraţie al Societăţii în funcţie
de cuantumul sumelor efectiv atrase prin majorare şi de oportunităţile investiţionale apărute.
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Estimare cheltuieli aferente emisiunii:

Valoarea totală a fondurilor care pot fi obţinute din Ofe!U este de 15.488.605 lei, în cazul în
care toate acţiunile oferite sunt subscrise.
Cheltuielile aferente Ofertei şi care vor fi suportate in totalitate de către Societate, din alte
fonduri decât cele atrase in Ofe!U, sunt:
1. Comisionul Intermediarului Ofertei, în oonformitate cu oontractul intre pArţi;
2. Cota perceputa de ASF calculată ca procent de 0,1% din valoarea sumelor efectiv
subsoise in mod valid în ofertă;
3. Taxa ASF de eliberare a certificatului de valori mobiliare pentru drepturile de preferinţă
in vederea tranzacţionării lor, dar şi pentru acţiunile nou-emise (d. Anexa 3 - 2.17 I
Regulamentul ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii) - 1.000 lei;
4. Taxe Registrul Comerţului de înregistrare a majorării de capital social estimate la 2.000
lei;
5. Taxe înregistrare instrumente la Depozitarul Central, estimate la 2.500 lei
6. Alte cheltuieli incidente �ţiupii -� estimate la 1.000 lei

1.8 Informaţii
suplimentare

�

r&i

)
Dacă în secţiunea de informaţ pn ind valorJle
mare sunt menţionaţi consilieri care au legătură cu
emisiunea, o declaraţie preciz nd caritatea tn care a acţionat aceştia.

i

Nu este cazul.

T

�

Se precizează ce alte informaţii dirt secţiunea privind valorile mobiliare au fost verificate sau examinate
de către auditori şi dacă aceştia au ela'l!orat un raport. Se prezintă raportul în întregime sau, cu aprobarea

autorităţii competente, un rezumat al acestuia.

Nu este cazul.

Sectiunea 2: DECLARATIA PRIVIND CAPITALUL CIRCULANT SI
.
. DECLARATIA
PRIVIND CAPITALIZAREA şi NIVELUL DE ÎNDATORARE
1.1. capitalul
circulant

Persoana responsabil� din partea emitentului declară �ră rezerve că, in opinia sa, Emitentul
dispune de capital circulant suficient pentru o perioadă de cel puţin 12 luni, având acces la
numerar şi alte resurse lichide disponibile pentru acoperirea datoriilor la scadenţă. Capitalul
circulant, calculat ca diferenţă dintre valoarea activelor curente şi cea a datoriilor cu termen
de exigibilitate sub 1 an şi in valoare de 54.547 lei la 31.12.2020, este suficient pentru
acoperirea obligaţiilor sale curente. Veniturile obţinute din ofertă nu au fost induse în calculul
capitalului circulant.

2.2 Capitalizare
şi
nivel
de
îndatorare

Nu se apli�. Informaţie furnizatll numai de emitenţii de titluri de capital cu o capitalizare
bursieră de peste 200 OOO OOO EUR.
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Secţiunea 3: FACTORII DE RISC
3,1 Principalele
riscuri specifice
valorilor
mobiliare

Fiecare dintre riscurile privind Emitentul - aşa cum au fost acestea identificate şi desaise la
Secţiunea 3, punctul 3.1.-3.2. din Partea I a prezentului Prospect - odat.ă materializat, poate
influenta negativ, într-o măsura dificil de cuantificat. preţul şi lichiditatea acţiunilor MAGAZIN
UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A. pe piaţa de capital.
Pe lângă acestea, investiţia în acţiuni în sine prezintă riSOJri specifice derivate clin particularităţile
acestor instrumente financiare în rontextul evoluţiilor economice, sodale şi politice la scară
naţională şi internaţională.
3.1.1 Rlsmrile asodate cu o investiţie directă în acţiuni, ca de altfel şi randamentul
aşteptat asociat acestei investiţii sunt, în principiu, superioare celor aferente depozitului bancar
sau investiţiei În alte instrumente financiare precum obligaţiuni de stat, participaţii la fonduri de
Investiţii sau chiar obligaţiuni rorporative. Volatilitatea şi evoluţia puţin predictibilă a lichidităţii
şi preţului actiunilor, alături de
�erdefii investiţiei în cazul falimentului Emitentului nu
r 'i'r
· lve5titrir) cu un nivel scăzut de toleranţă faţă de risc.
recomandă investiţia în acţiuni cll.)='U

�

De asemenea, acest produs nu .este ronsiderat rorespunzător acelor investitori care:
\

•

doresc protecţia integrală a capitalului şi/ sau certitudinea rambursării sumelor
investite;
au o toleranţă scăzuta la risc, nefiindu-le potrivite investiţiile bursiere;
necesita in mod obiectiv existenţa unei garanţii de stat sau investiţii in active ftiră risc.
·

•
•

3.1.2 Riscul de preţ este specific acţiunilor listate şi derivă din evoluţiile negative ce pot

Interveni în cotaţia acţiunilor emitentului, după admiterea acestora la tranzacţionare. Auctuaţia
preţului poate fi Indusă de o multitudine de factori legaţi de activitatea emitentului sau de
volatilitatea generală a pieţei. De asemenea, în cazuri speciale precum evenimente deosebite
sau situaţii litigioase, Autoritatea de Supraveghere Financiara poate decide suspendarea
tranzacţionării acţiunilor, cu impact asupra posibilităţii investitorilor de a vinde acţiunile in orice
moment dorit şi asupra valorii de piaţă a acţiunilor la reluarea tranzacţionării.
3.1.3 Riscurile generate de piaţa de capital din România, în ansamblul ei. Volatilitatea
şi lichiditatea sunt elemente care caracterizează mecanismul pieţei de capital, conturând un risc
de natura sistemică pentru toate instrumentele financiare tranzacţionate.
3.1.4 Riscul asociat rezultatelor comunicate

Accentul pus pe dezvoltarea afacerii şi pe investiţii, În detrimentul obiectivului de a obţine profit,
poate contura o perspectivă incorecta cu privire la performanţa societăţii în rândul publicului
investitor. Acest risc planează asupra societăţii in perioada de raportare, cu efecte asupra
cotaţiilor bursiere.
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Secţiunea 4: TERMENII ŞI CONDIŢIILE VALORILOR MOBILIARE
4.1 Informaţii privind valorile moblllare care urmează a fi oferite
4.1.1 0
desaiere a
tipului şi dasei
valorilor
mobiliare
oferite, indusiv
codul ISIN
4.1.2
Legislaţia in
temeiul drela
au fost create
valorile
mobiliare

4.1.3 Valorile
mobiliare

Oferta are ca obiect un număr total de 154.886.050 acţ;uni ordinare, nominative, indivizibile, de
valoare egală, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominala de 0,1 lei/acţiune, emise
de MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A., în conformitate cu Hotărârea AGEA din data de
21.04.2021.
Codul ISIN al acţiunilor Emitentului este ROMAMAACNORB

Legea 24/2017 privind emiten�i de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă cu
modifidlrile şi rompletările ulterioare;
Legea 31/1990 a societăţilor, republicata, cu modifidlrile şi completările ulterioare;
Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu
modifidlrile şi completările ulterioare;
Regulamentul UE nr. 1129/20� .pri�[ld prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte
publice de valori mobiliare sau�I admiterii de
' valori mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă
reglementata;
;�
Regulamentul delegat (UE) 979/2019 şi 980/2019 de completare a Regulamentului (UE)
1129 /2017;
Regulamentul delegat (UE) 2021/337 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 in
ceea ce priveşte prospectul UE pentru redresare şi ajustările specifice pentru intermediarii
financiari şi a Directivei 2004/109/CE in ceea ce priveşte utilizarea formatului de raportare
electronic unic pentru rapoartele financiare anuale, în scopul sus�nerii redresării în urma
crizei provocate de COVID-19
Forma sub care au fost emise valorile mobiliare: titluri nominative sau la purtător, fizice sau
dematerializate. În cazul valorilor mobiliare dematerializate, se indică denumirea şi adresa entităţii
însărcinate cu efectuarea Înregistrărilor necesare.

Valorile mobiliare nou emise sunt acţ;uni ordinare, nominative, indivizibile, emise în fo1T11ă
dematerializată.

•

In baza contractului de registru încheiat intre Emitent şi Depozitarul Central S.A., efectuarea
înregistrărilor necesare asupra Registrului Acţionarilor sunt în sarcina Depozitarului Central S.A.,
cu sediul în Bucureşti, Bulevardul carol I nr. 34 - 36, etajele 3, 8 şi 9, Sector 2.
4.1.4 Moneda
emisiunii

Acţiunile nou emise şi oferite sunt denominate în lei.

4.1.S Drepturi
asociate
valorilor
mobiliare

O desaiere a drepturilor asociate valorilor mobiliare, inclusiv a oricărei restriqi care le este
aplicabilă, şi a modalităţilor de exercitare a drepturilor in cauză:
(a} dreptul la dividende:
(i) data (datele) fixă (fixe) la care ia naştere acest drept;
(ii) termenul de presoiere şi persoana în favoarea căreia intervine presoierea;
(iii) restricţiile aplicabile dividendelor şi procedurile aplicabile de�nătorilor de titluri nerezidenţ;;
(iv) rata sau modul de calcul al dividendelor, frec:venţa şi natura cumulativă sau necumulativă
a plă�lor;
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(b) drepturile de vot;
(c) drepturile preferenţiale de subscriere a unor valori mobiliare din aceeaşi categorie;
(d) dreptul de participare la profiturile emitentului;
(e) dreptul de participare la excedent în cazul lichidării;
(f) dauzele de răscumpărare;
(g) dauzele de conversie.
Fiecare acţiune nou-emisli subscrisă şi plătita de acţionari confera acestora aceleaşi drepturi cu
cele ale acţiunilor deja existente ale Emitentului: dreptul la un vot în Adunarea Generală a
Acţionarilor Societăţii, dreptul de a alege organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului în condiţiile legii şi ale Actului Constitutiv, dreptul de preferin� în cadrul
unei majorări de capital soda! ulterioare, dreptul la informare, drepturi derivate din lichidarea
Emitentului - respectiv dreptul de participare la excedent în cazul lichidării, precum şi orice alte
drepturi prevăzute de Actul Constitutiv şi de prevederile legale în vigoare.
Dreptul la dividende aparţine acţionarilor care sunt însaişi în Regisbtll Acţionarilor Emitentului
la Data de Înregistrare stal:ilit:ă prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
Emitentului care decide distribuirea de dividende din profitul net realizat de către Societate.
Întrucât începând cu ex-date (d;ta;iinterioară datei de înregistrare), Instrumentele financiare
se tranzacţionează fl!ră dreptu�a dividend, acesta ia naştere la data ex-date, care este în mod
expres precizata în textul hot:ăl"Şrii AGOA.
În conformitate cu prevederii� Legii nr. 31/1990 privind societăţile, coroborate cu dispoziţiile
referitoare la prescripţia extinctiw din Codul civil, termenul de prescripţie al dreptului la
dividende neridicate este de 3 ani. Prescrierea intervine în favoarea societăţii.
În cazul dividendelor plătite unei persoane fizice nerezidente, se vă solicita certificat de
rezidenţă fiscală. Daca un conbibuabil este rezident al unei ţări cu care România a încheiat o
convenţie pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit care se aplică venitului impozabil
obţinut de către acel contribuabil din România nu poate de�şi cota de Impozit prevăzută în
convenţia care se aplică asupra acelui venit În situaţia în care sunt cote diferite de impozitare
în legislaţia internă sau în oonventiile de evitare a dublei impuneri, se aplică cotele de impozitare
mai favorabile.
Impozitul se calculează, se reţine, se declară şi se plăteşte, în lei, la bugetul de stat, la cursul
de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, pentru ziua în care se
efectuează plata venitului către nerezidenţi. Termenul de dedarare este data de 25, induslv, a
lunii unratoare celei în care s·a plătit venitul, prin formularul 100 "Dedaraţie privind obliga�ile
de plata la bugetul de stat".
Impozitul datorat de nerezidenţi, pentru veniturile ob�nute din Romania cu titlu de dividende
de la o persoana juridica romana, se calculează, respectiv se retine în momentul plaţii venitului,
de către plătitorul de venituri care are obligaţia, de asemenea, să depună o dedara�e privind
calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent
i din Acţiunile Emitentului implica adeziunea acţionarului la
Deţinerea a cel pu�n unea
prevederile Actului Constitutiv. Drepturile şi obligaţiile legate de Acţiuni prevăzute în Actul
Constitutiv urmează Acţiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane. Obligaţiile
Emitentului sunt garantate cu patrimoniul Emitentului, iar acţionarii vor fi ţinu� răspunzători
numai în limita valorii Acţiunilor subscrise.
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4.1.6 O dedaraţie
privind
hotărârile,
autorizaţiile şi
::�0:i:r!::ra au
fost emise
valorile mobiliare
4.1.7 Data
emisiunii.
4.1.8 Restricţii
impuse asupra
transferabilltiţil
valorilor
mobiliare
4.1.9 Informaţii
privind
tratamentul
fiscal

Operaţiunea de majorare a capitalului social obiect al prezentului Prospect a fost aprobata de
Adunarea Generali!! Extraordinară a Acţionarilor Emitentului (AGEA) întrunita statutar şi legal la
data de 21.04.2021. Emitentul a îndeplinit obligaţiile legale de publicitate privind convocatorul şi
hotarârea AGEA.

� ��� rflj_t„ 1
Oferta publicii a acţiunilor nou emise se va derula in baza prezentul ylf
';J
.L::l-1� t
aprobat prin Decizia Autoritaţii de Supraveghere Anandară (ASF) nr
Acţiunile nou subscrise in cadrul operaţiunii de majorare a capitalului social se considera emise
du� înregistrarea noului capital social la ONRC, ASF si, ulterior, la instituţiile pieţei de capital.
Nu exista resbicţii privind libera transferabilitate a acţiunilor oferite spre subscriere in baza
prezentului Prospect
•

stli

Un avertisment conform căruia legislaţia fiscală a
tului membru al investitorului şi cea a ţării de
înregistrare a emitentului ar putea avea un impact asupra venitului obţinut din valorile mobiliare.

Informaţii privind tratamentul fiscal al valorilor mobiliare în cazul în care investiţia propusa
atrage un regim fiscal specific tipului de investiţie respectiv. Investiţia propusa nu atrage un
tratament fiscal diferit altul decât cel impus de Codul Fiscal.
Se recomanda potenţialilor investitori ca înainte de a decide asupra oportunităţii achiziţionl!irii
Acţiunilor sa-si consulte proprii consultanţi financiari si/sau fiscali cu privire la reglementarile
fiscale specifice fiecliruia dintre ei, indusiv incidenta tratatelor de evitare a dublei impuneri,
precum şi cu privire la potenţiale modificliri ale legislaţiei fiscale.

Potrivit legislaţiei fiscale din Remania, respectiv prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul
Flscal actualizatl!i, art. 94, veniturile din dividende prea.im şi câştigurile din transferul titlurilor
de valoare se indud în categoria veniturilor din investiţii şi se supun reglementarilor fiscale
privind impozitul pe venit
4.1.9.1

•

Investitori rezidenţi - persoane fizice

Veniturile sub forma de dividende se impun cu o cota de 5% din suma acestora, impozitul fiind
final. Obligaţia calcull!irii şi reţinerii impozitului pe veniturile sub fonna de dividende revine
emitentului, odatl!i cu plata dividendelor clitre acţionari /investitori. Termenul de virare a
impozitul ul este pana la data de 25 indusiv a lunii unratoare celei in care se face plata. În cazul
dividendelor disbibuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor/ investitorilor pana la sfârşitul
anului in care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dvidende se pll!iteşte pana
la data de 25 ianuarie indusiv a anului urml!itor. Impozitul datorat se vireazl!i integral la bugetul
de stat
Cota de impozitare aplicată asupra câştigului net anual impozabil din transferul titlurilor de
valoare - acţiuni este de 10%.
Câştigul net I pierderea netă anuală din tranzacţii cu acţiuni se determină ca diferenţa intre
câştigurile şi pierderile din transferuri de titluri de valoare înregistrate cumulat in cursul anului
fiscal respectiv. Impozitul anual datorat de către contribuabil se stabileşte de clitre organul fiscal
competent pe baza dedaraţiei privind venitul realizat care se depune la organul fiscal competent
pentru fiecare an fiscal până la data de 25 mai indusiv a anului urml!itor celui de realizare a
câştigului net anual.
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Dadl operaţiunile de transfer se efectuează printr-un intermediar rezident fiscal roman,
determinarea câştigului se efectueaza de dltre intennediar pe baza documentelor justificative.
Acestuia ii revine obligaţia:
- de a calcula câştigul I pierderea pentru fiecare tranzacţie efectuată pentru contribuabil
sau anual, după caz;
- de a transmite dltre contribuabil informaţiile privind totalul câştigurilor /pierderilor în
formă scrisă, pana în ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul anterior;
- de a depune anual, pana în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul
anterior, la organul fiscal competent, o declaraţie Informativă privind totalul câştigurilor
I pierderilor pentru fiecare contribuabil.

In caz contrar, determinarea câştigului se efectuează de dltre beneficiarul de venit, pe baza
documentelor justificative.
4.1.9.2

Investitori rezidenţi - persoane juridice

Câştigurile obţinute de o persoana juridica romana rezidenta din transferul acţiunilor deţinute la
o persoana juridica rezidenta sunt reflectate-în situaţiile financiare ale acesteia sub forma
profitului Impozabil. Cota de impozit pE(.'
proflt aplicâbila în Remania este de 16%.

În situaţia persoanei juridice romane care plăteşte dividende către o alta persoana juridica
romana, obligaţia determinării, reţinerii şi plaţii Impozitului pe dividende revine in sarcina entităţii
care plăteşte dividendele, odatti cu plata acestora dltre acţionari.

Impozitul pe dividende se stabileşte prin aplicarea unei mte de impozit de 5% asupra
dividendului brut dismbuit/plătit unei persoane juridice romane.

Impozitul pe dividende se declara şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 indusiv a
lunii următoare celei în care se dismbuie/plăteşte dividendul. În cazul în care dividendele
distribuite nu au fost plătite până la sfârşitul anului in care s-au aprobat situaţiile financiare
anuale, impozitul pe dividende aferent se plăteşte până la data de 25 ianuarie a anului următor.
Impozitul nu se aplidl în cazul dividendelor plătite de o persoana juridica romana unei alte
persoane juridice romane, daca beneficiarul dividendelor deţine, la data plaţii dividendelor,
minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioada
neintreruptti de un an împlinit până la data plaţii acestora indusiv.
4.1.9.3

•

Investitori nerezidenţi - persoane fizice

În acord cu prevederile Codului Fiscal, noţiunea de „persoane fizice nerezidente" este
reprezentata de acele persoane fizice care nu au cetăţenia romana, nu au domiciliul stabilit în
Romania, nu locuiesc în Remania pentru o perioada sau mai multe perioade care depi§şesc in
total 183 de zile, pe parcursul oridlrui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul
calendaristic vizat, iar „centrul intereselor vitale ale persoanei nu este amplasat în Remania".
În situaţia în care un investitor persoana fizica este rezident al unei tari cu care Romania a
încheiat o convenţie de evitare a dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi capital,
legislaţia romana stabileşte faptul cJ prevalează prevederile mnventiei pentru evitarea dublei
impuneri. Pentru aplicarea prevederilor convenţiei de evitare a dublei Impuneri, nerezidentul are
obligaţia de a prezenta plătitorului de venit certificatul de rezidenta fiscală, care trebuie să ateste
faptul că acesta a fost rezident în statul cu care Romania are încheiată convenţie de evitare a
dublei impuneri în anul/perioada obţinerii veniturilor.
Pe de alta parte, în măsura in care: (i) o astfel de convenţie nu a fost încheiată; (îi) convenţia
nu reglementează problema impozitării veniturilor din transferul titlurilor de valoare; (iii)
convenţia stabileşte dl Impozitul va fi datorat statului sau în măsura în care dientul nu prezlnta
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certificatul de rezidenta fiscala, impozitarea câştigului vă urma regulile impuse prin legislaţia
naţională.
Impozitul datorat de nerezidenţi, pentru veniturile obţinute din Remania cu titlu de dividende de
la o persoana juridica romana, se calculează, respectiv se retine în momentul plaţii venitului, de
�tre plătitorul de venituri.

4.1.9.4

Investitori nerezidenţi - persoane juridice

Prin „persoane juridice nerezidente" se înţeleg, conform Codului Fiscal, persoanele juridice care
nu au sediul social în Remania, respectiv care nu au fost înfiinţate în amformitate cu legislaţia
romana.
Pentru dovedirea calităţii 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 stabileşte � regula în materia determinării
obligaţiilor fiscale prevalenta convenţiilor de evitare a dublei impuneri, încheiate intre Romania
şi statele in care persoanele juridice străine îşi au rezidenta.
. , \'Llli �:.

4

„.

In măsură m care o astfel de convenţie P. 0exlsta sau:jn urma analizei acesteia rezulta că impozitul
este datorat statului, devin aplicabilei.prevederile CodUlui Fiscal - Titlul II - impozitul pe profit,
în raport de care persoanele juridice/străine care desfci ară activităţi în Romania datorează un
1
Impozit pe profit in cuantum de 16% aferent câştigurilor: dfn transferul titlurilor de valoare.
„

ş0

Impozitul datorat de nerezidenţi, pe�tru venituri!� obţiMte din Remania cu titlu de dividende de
la o persoana juridica romana, se calculează, respect:r/ se retine în momentul plaţii venitului, de
�tre plătitorul de venituri.
Nota: Punctul de vedere prezentat şi menţionat în Prospect este exprimat in limita legislaţiei
aplicabile. Nu exdudem posibilitatea ca o instan� de judecata/autoritate administrativa/tertă
parte să aibă o interpretare diferita asupra aspectelor analizate.

4.1.10

Dacă aceste persoane sunt diferite de emitent, identitatea şi datele de contact ale ofertantului valorilor
mobiliare şi/sau ale persoanei care solicită admiterea la tranzacţionare, inclusiv identificatorul entită�i
juridice (LEI) în cazul în care ofertantul are personalitate juridică.

Nu este cazul. Ofertantul valorilor mobiliare nu este diferit de Emitent.

4.1.11

(a) O declaraţie cu privire la existenţa oricărui act legislativ naţional sau a oricărei reglementări naţionale
privind achiziţiile aplicabil(ă) emitentului şi posibilitatea aplicării unor măsuri de împiedicare, dacă există;
(b) o scurtă descriere a drepturilor şi obligaţiilor acţionarilor in cazul unei oferte publice de cumpărare
obligatorii şi/sau a reglementărilor privind retragerea obligatorie sau răscumpărarea obligatorie;
(c) indicarea ofertelor publice de cumpărare făcute de terţi asupra capitalului emitentului in cursul
exerciţiului financiar precedent sau al exerciţiului financiar în curs. Trebuie indicate, de asemenea, preţul
sau condiţiile de schimb şi rezultatul acestor oferte.

Nu este cazul.

4.1.12

Dacă este cazul, impactul potenţial asupra investiţiei in cazul rezoluţiei în temeiul Directivei 2014/591UE.

Nu se apli�.
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Secţiunea S: DETALII PRIVIND OFERTA
5,1, Tennenll şi mndlţiile ofertei publlce de valori mobiliare. Condiţii, statistid privind Oferta,
calendarul previzional şi modalltăţile de solidare a subscrierii.
5.1.1 Condiţirle
care
reglementeazi
oferta

5.1.2
Cuantumul total
al emisiunii

Oferta este Iniţiată şi derulată cu respectarea a>ndiţiilor, specificaţiilor şi cerinţelor:
-

Hotărârii AGEA din data 21.04.2021;
legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă cu
modifidlrile şi mmpletările ulterioare;
Legii societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu modifidlrile şi completările ulterioare;
Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de titluri financiare şi operaţiuni de
piaţă, cu modlfidlrile şi completările ulterioare;
Regulamentului (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei
oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare
pe o piaţă reglementata completat de Regulamentul delegat (UE) 2019/979 (Anexele
23, 24, 26) şi Regulamentul delegat (UE) 2019/980 privind normele de elaborare a
rezumatului şi a>nţinutului Pros,P\!(ţului;
Regulamentului (UE) 2921}337 de iTiodificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în
ceea ce priveşte prospectul UE penti1i redresare şi ajustările specifice pentru
intermediarii financiari şi a Directivei 2004/109/CE în ceea ce priveşte utilizarea
fonnatului de raportare electronic unic pe�tru rapoartele financiare anuale, în scopul
susţinerii redresării în urma crizei provocate de COVID-19

Cuantumul total al emisiunii/ofertei, făcând distincţie intre valorile mobiliare oferite spre vânzare şi valorile
mobiliare oferite spre subscriere.

Num�rul de acţiuni nou emise va fi integral oferit spre subscriere deţin�torilor de drepturi de
preferinţă, în cadrul Ofertei publice.
Valoarea totală a Emisiunii este de 15.488.605 lei, în ipoteza în care toate acţiunile puse în
vânzare se vor subscrie de dltre Investitori.
Emisiunea şi Oferta au ca obiect un num�r total de 154.886.050 acţiuni noi nominative,
ordinare, dematerializate, fiecare având o valoare nominala de 0,1 lei /acţiune.
În cazul subscrierii integrale a ofertei, valoarea cu care se va majora capitalul social al
Emitentului este de 15.488.605 lei.

5.1.3
Durata de
valabilitate a
ofertei

Durata de valabilitate a ofertei, inclusiv orice modificare posibilă, şi o descriere a procedurii de
subscriere.

Cele 154.886.050 acţiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egală oferite în cadrul
Ofertei se vor putea subscrie în baza exercitării drepturilor de preferinţă alocate tuturor
acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de înregistrare 12 mai 2021, câte un drept
de preferinţă pentru fiecare acţiune deţinută.
Oferta se adresează deţinătorilor de drepturi de preferin� care pot fi (1) acţionari înregistraţi la
data de referinţă aferentă majorării de capital, care nu şi-au înstrăinat drepturile de preferinţă
în perioada de tranzacţionare a acestora, sau (2) dobânditori de drepturi de preferinţă, în urma
achiziţiei acestora de la acţionarii înregistraţi în regisbtd acţionarilor la data de înregistrare
aferentă majorarii capitalului social, în perioada de tranzacţionare a drepturilor.
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Raportul de subsoiere este de 1 1 acţiuni nou emise la 1 drept de preferinţă deţinut. Astfel, un
deţinător de drepturi de preferinţă (fie acesta un acţionar înregistrat la data de referinţă
aferentă majorării de capital, care nu şi-a înstrainat drepturile de preferinţă, sau un dobânditor
de drepturi de preferinţă de la acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de
înregistrare aferentă majorarfi capitalului social) poalE! achiziţiona un număr maxim de acţiuni
nou-emise calculat prin înmulţirea numărului de drepturi de preferinţă deţinute de respectivul
deţinător, cu 1 1 (unsprezeCE).
Drepturile de preferinţă vor fi tranzacţiona bile in cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacţionare
SMT·AeRo, administrat de Bursa de Valori Bucureşti, în conformitate cu reglementările specifice
aceslE!i pieţe, pobivit cu prevederile Prospectului de ofertlS publică aferent majorarii, aprobat
de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) şi cu reglementările specifice pietel pe care
se vor tranzacţiona.
Drepturile de preferinţă vor fi tranzacţionabile pentru o perioadă de 10 (zece)Zlle Lucrătoare,
care va curg�Pfe pâ� � a cincea ZI Lucrătoare d'F la daţi\ Pl4>fi� Prospectului, respectiv de
la data de
la data de JC. \)[J__
JJ)J

0.1:,[j� 1021

Perioada de ofertlS, în care se vor putea subscrie acţiunile nou emise în baza exercitării
drepturilor de preferinţă, de 31 zile calendaristice, se va derula începând cu a cincea Zi
e �adei de tranzacţionare a dreg_tu
eferi ţă, respectiv,
Lucrătoare du� Îfich�
1ilor de p
1
de la data de ...Lj.
».
oCJ
�02_
.
de
la
data
.

1

m_.�I

Acţiunile nou emise ramase nesubsoise în perioada ofertei vor fi anulate.
Procedura de subscriere

!

Deţină�orii de drepturi de preferin :orJJ.4�
a s4bscrie în ofertlS pe ţp:tă�ra�ri �dei �e
. de la data de.l� �
. . 'lO'il pana la data de 22_.al, � mdus1v,
subscriere, respectiv
intre orele 9:30 şi 17.30 ale fiecărei Zile Lucrătoare, cu excepţia ultimei Zile Lucratoare, când
perioada de subsaiere se încheie la ora 13:00:!.erioada de Oferta nu poalE! fi prelungita.

1�"\)Pi!l,11l:·c�

•

In ofertă se va pulE!a subscrie exd 7 . prin exerata,rea drepturilor de preferinţă. In consecinţă,
la ofertă pot participa investitorii: ::
•

•

•

l

inregistrati la data de înregistrare care nu· si-au vândut drepturile de preferinţă în
perioada de tranzacţionare a acestora la BVB /sau
care au achiziţionat drepturi de preferinţă in perioada de tranzacţionare a acestora la
BVB.

�

Subsaierea în cadrul ofertei se realizeaz� astfel:
(1)

investitorii care deţin acţiuni ale Emitentului în secţiunea 1 a Depozitarului Central pot
subsoie în ofertlS numai prin intermediul SSIF GOLDRING S.A., din Târgu-Mureş, str.
Tudor Vladimirescu, nr 56A, IE!l/fax. 0265 269 195/0365 455 254, către care vor
transmite şi depune Fonnularul de Subsoiere, (i) în format fizic - prin curier, scrisoare
recomandata sau personal, respectiv (ii) prin email, la adresa subsqieri@goldrinq.ro
semnat cu semn�tura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind
semnătura electronica.

Indiferent de modalitatea de transmitere a documentelor, vor fi luate in considerare doar
Formularele de Subsoiere însoţite de dovada plaţii şi documentele menţionate in prezentul
Prospect, care sunt înregistrate de către Intermediar pâNi in ultima zi a perioadei de subsoiere,
ora 13:00. Intermediarul va confirma, printr-un email de confirmare, primirea Formularelor de
Subscriere semnate electronic şi b'imise prin e-mail. Plata acţiunilor subscrise se face în contul
Emitentului deschis la Banca Transilvania, cod !BAN R042BTRLRONCRT0599336002.
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Formularul de subscriere va fi bimis în original, completat, semnat olografic de către investitor,
sau prin e-mail, semnat ru semnătura electronica extinsa Incorporata potrivit cu prevederile
Legii nr. 455/2001, însoţit de dovada achitării contravalorii ac:ţiunilor noi subsoise sub forma
documentului justificativ de plata si, respectiv, următoarele documente:
Pentru persoanele fizice rezidente / nerezidente care subscriu în nume propriu:
carte de Identitate / buletin / carte de identitate provizorie respectiv, pentru persoane
fizice nerezidente, paşaport sau carte de identitate pentru cetăţenii din UE - copie

a.

•

b.

Pentru persoanele fizice care subscriu prin reprezentant:
Documentul de identitate al persoanei reprezentate (investitorului): carte de identitate
/ buletin / carte de identitate provizorie, respectiv, pentru persoane fizice nerezidente,
paşaport sau carte de identitate pentru cetăţenii din UE copie;
•
Documentul de identitate - buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie
pentru imputemldt persoana fizica rezidenta, sau paşaport pentru Împuternicit
persoana fizica nerezidenta, {eS�'v'. carte de identitate pentru cetăţeni ai UE (copie);
•
Procura în forma autţll_6ca pentru semnarea Formularului de Subscriere (original,
traducere legalizata d;{ca este cazul, şi -<;> e).

•

-

c.
•

•

•

r
Pentru investitori persoane �zice aflate sub cJratela sau sub tutela:

Documentul de Identitate al persoanei care subscrie în numele investitorului precum şi
al investitorului - buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru
împuternicit persoana fizica rezidenta, sau paşaport pentru împuternicit persoana fizica
nerezidenta, respectiv carte de identitate pentru cetăţeni ai UE (copie);
Paşaport si/ sau legitimaţie de şedere (copie) pentru persoana care subscrie in numele
investitorului pentru cetăţeni străini, respectiv carte de identitate pentru cetăţeni UE;
Actul juridic care instituie tutela sau, după caz, curatela speciala sau ruratela (copie).

d. Pentru persoanele juridice rezidente / nerezidente care subscriu în nume propriu:
•
Certificatul de Înmatriculare eliberat de Registrul Comerţului sau instituţie echivalenta
(copie)
•
Certificat Constatator eliberat de Registrul Comerţului sau instituţie echivalenta ru cel
mult 30 de Zile Lucrătoare anterioare datei subscrierii (original, copie şi traducere
legalizata, daca este cazul)
•
Împuternicire I Mandat În original şi copie pentru persoana care semnează
Formularul/Formularele de Subscriere, eliberata în condiţiile actului constitutiv, sau
dovada ca acesta este reprezentant legal al persoanei juridice, cu drept de reprezentare
Individuala (in situaţia în care societatea este reprezentata colectiv de doua sau mai
multe persoane şi toate se prezinta pentru semnarea Formularului de Subscriere, dovada
se va face pentru toate aceste persoane) şi traducere legalizata daca este cazul;
•
Document de identitate (buletin, carte de identitate, paşaport pentru cetăţeni străini sau
carte de identitate provizorie al persoanei care subscrie în numele persoanei juridice
(original şi copie).
e.

Persoane juridice rezidente / nerezidente care subscriu prin intermediul unei alte persoane
juridice rezidente:
•
Document de identificare, i.e. certificat de înmatriculare la Registrul Comerţului (oopie)
sau echivalent, însoţit de certificatul constatator eliberat de Registrul Comerţului cu cel
mult 30 Zile Lucrătoare înainte de data subscrierii (sau echivalent) pentru persoana
juridica care doreşte sa efectueze subscrierea (copie şi traducere legalizata, daca este
cazul);
•
Document de identificare, i.e. certificat de înmatriculare la Registrul Comerţului (copie),
însoţit de certificatul constatator eliberat de Registrul Comerţului cu cel mult 30 Zile
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•

•

•

f.

Lumtoare înainte de data subscrierii pentru persoana juridica care reprezintă interesele
persoanei juridice care doreşte sa efectueze subscrierea (original şi copie);
Mandat/ordin din partea societăţii care doreşte efectuarea subscrierii pentru efectuarea
subsaierii (original, copie şi traducere legalizata daca este cazul);
Împuternicire/Mandat pentru persoana care semnează Formularul/Formularele de
Subscriere, eliberat în oondiţille actului constitutiv, sau dovada ca aceasta este
reprezentant legal al societăţii, cu drept de reprezentare individuala (ln situaţia in care
societatea este reprezentata oolectiv de doua sau mai multe persoane şi toate se
prezinta pentru semnarea Formularului de Subscriere, dovada se va face pentru toate
aceste persoane) (original, copie şi traducere legalizata daca este cazul);
Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru
imputemidtul/imputemidţii persoanei juridice care reprezintă interesele persoanei
juridice care doreşte efectuarea subsaierii (original şi copie).

pentru persoane fizice rezidente/nerezidente reprezentate de o societate de administrare
investii în baza unui oontract de administrare portofoliu:
•
carte/buletin de identitate (copie), în cazul persoanelor fizice rezidente;
•
Paşaport sau carte de identitate pentru cetăţeni al UE/ SEE (oopie), in cazul persoanelor
fizice nerezidente;
/'f..Tr:°
•
Mandat de reprezentare (origlnal şi copie);
�

Pentru societatea de administr/re Investiţii:
•
•

•

•

•

�

(

\

Certificat de înregistra emis de Registrul Comerţului (oople);
Certificat constatator privind situaţia actuala a persoanei juridice emis de Registrul
Comerţului cu cel mult 30 Zile Luaătoare înainte de data subscrierii
Procura / mandat în original pentru persoana care semnează Formularul de Subsoiere
acordata conform prevederilor actului constitutiv sau o dovada ca persoana respectiva
reprezintă în mod legal entitatea care subscrie, cu drept individual de reprezentare (in
cazul în care societatea este reprezentata in mod colectiv de doua sau mai multe
persoane care sunt toate prezente la semnarea Formularului de Subscriere, o astfel de
dovada va fi prezentata pentru toate aceste persoane) - în original şi orice alte
documente oonforme cu originalul certificate de reprezentantul legal al persoanei
juridice;
Documente de identificare (buletin / carte de Identitate / paşaport în cazul cetăţenilor
străini, carte de identitate pentru cetăţeni ai unui stat membru UE) pentru persoana
care subscrie in numele persoanei juridice (copie) .

g . Entit:ă� administrate de alte persoane juridice rezidente sau nerezidente:
Pentru persoana juridica care administreaz!! respectiva entitate:
•
Actul / actele prin care entitatea a fost autorizata de Autoritatea de Supraveghere
competenta;
•
Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerţului (copie);
•
Certificat constatator privind situaţia actuala a persoanei juridice emis de Registrul
Comerţului cu cel mult 30 zile luaătoare înainte de data subscrierii
•
Procura/ mandat in original pentru persoana care semnează Formularul de Subscriere,
acordata conform prevederilor actului oonstitutiv sau o dovada ca persoana respectiva
reprezint! în mod legal entitatea care subsoie, cu drept individual de reprezentare (in
cazul în care societatea este reprezentata in mod colectiv de doua sau mai multe
persoane care sunt toate prezente la semnarea Formularului de Subsoiere, o astfel de
dovada va fi prezentata pentru toate aceste persoane) - in original şi orice alte
documente conforme cu originalul certificate de reprezentantul legal al persoanei
juridice;
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•

Documente de identificare (buletin I carte de Identitate / paşaport în cazul cetllţenilor
strainl, carte de Identitate pentru cetllteni ai unui stat membru UE) pentru persoana
care subscrie în numele persoanei juridice (oopie).

Toate documentele menţionate anterior, respectiv Fonnularul de subsaiere în
original completat şi semnat olografic sau electronic cu semnătură electronică
extinsă Incorporată conform prevederilor Legii 455/2001, dovada plaţii contravalorii
acţiunilor subscrise şi documentele însoţitoare vor fi transmise fle prin curier,
scrisoare recomandata cu confirmare de primire, sau personal la sediul
Intermediarului, fie prin email la adresa subscrieri@qoldrinq.ro, cu menţiunea pe
plic, respectiv la subiectul mesajului, .Pentru majorarea capitalului sodal al
MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A.•. Oricare ar fi metoda de transmitere a acestor
documente, pentru validarea subscnerii, acestea trebuie sa fie înregistrate la sediul
Intermediarului Ofertei doar in Perioada de subsaiere menţionată in prezentul prospect.
Intermediarul Ofertei va verifica formularele de subscriere recepţionate şi documentaţia
aferentll, şi le va valida în confonnltate cu termenii şi condiţiile prezentului Prospect.

Documentele intr-o alta limbă decât limba română sau limba engleză vor fi însoţite de o traducere
legalizata a acestora în limba romana sau in limba engleza.
Documentele de identificare ale persoanelor fizice (i.e. buletin, carte de identitate, paşaport etc.)
vor fi prezentate în original doar în cazul in ca re subscrierea se face prin depunerea
Documentaţiei pentru subscriere
ai la Sedii.li Intermediarului.
De asemenea, toate copiile
'
'
puse la dispoziţie in contextul su scrierii vor- conţine menţiunea Conform cu originalul" şi
"
semnătura (în dar şi olograf) persoanei care depune Dbcumentele pentru subscriere.

�
I

(2)
Investitorii care deţin acţiuni ale Emitentului În Secţiunea a II-a a Depozitarului Central
(oonturi globale) vor putea subscrie în ofertA prin intermediarul autorizat de d!ltre ASF la care
aceştia deţin acţiuni intr·un cont de investiţii, în fiecare zi lumtoare din perioada de subscriere,
intre orele 9.30 şi 17.30, cu excepţia ultimei Zile Lumtoare, când perioada de subscriere se
încheie la ora 13:00.
Efectuarea şi acx:eptarea acestor subscrieri se va realiza cu respectarea prevederilor prezentului
prospect şi cu reglementllrile interne intermediarului aplicabile preluării, validării şi transmiterii
spre executare a subscrierilor primite, precum şi cu cele referitoare la gestionarea decontării în
sistemul Depozitarului Central al instrucţiunilor de subscriere. De asemenea, plata acţiunilor
subscrise se face în conformitate cu reglementările Depozitarului Central şi politicile
Intermediarului prin care investitorul participa la Oferta.

(3)
Investitorii care deţin acţiuni ale Emitentului în Secţiunea a III-a a Depozitarului Central
(conturi ale Participanţilor) vor subscrie direct în sistemul Depozitarului Central S.A., plata
acestora fiind in conformitate cu reglementările Depozitarului Central S.A.
IMPORTANT!

Formularul de Subscriere, Formularul de Revocare şi Prospectul vor fi disponibile atât electronic,
pe pagina de internet a Emitentului (http://m aramuresul.ro/Relatii-cu-investitorii.html), a
Intermediarului (hltQS:/fwwroD
w.ooldrinQ.
şi a BVB (https://www.bvb.ro/) cat şi pe suport de
hârtie la sediul Intermediarului Ofertei din Târgu-Mureş, str. Tudor Vladimiresa.i 56A, Jud Mureş,
cod 540014, precum şi la sediul Emitentului.
Intermediarul ofertei sau Participanţii prin care se realizează subscrierea au dreptul sa solicite
orice documente suplimentare în scopul îndeplinirii obligaţiilor de respectare a regulilor de
Hcunoaştere a dientelei" conform normelor şi procedurilor interne de identificare a dienţilor.

YaUdareasubscrierilor efectuatedeactionari i cucietineri înSectjunea I aDeoozitarulujCentral
prin intermediul SSIF GOLDRING S.A. se va face după verificarea documentelor prezentate de
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acţionar, du!)! velificarea existentei drepturilor de preferinţa prerum şi a încasălii contravalolii
acţiunilor subsoise în contul Emitentului. Lista acţionarilor cu deţineli de acţiuni MAGAZIN
UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A. în Secţiunea I a Depozitarului Central, precum şi numărul
dreptulilor de preferinţa alocate fiecăruia dintre aceştia va fi comunicata Intennediarulul de către
Emitent, care o va solicita Depozitarului Central.
Răspunderea pentru calcularea corecta a numărului maxim de acţiuni pe care n poate subscrie un
acţionar subsaiitor cu deţineri în Secţiunea I revine Intermediarului. Răspunderea pentru evidenţa,
confinnarea şi gestionarea sumelor încasate de către Emitent în mntul acţiunilor subscrise de către
acţionari ai deţineri în Secţiunea I, precum şi evidenta şi plata sumelor rezultate din revocarea
subscrierilor in mndiţiile introducerii de suplimente la Prospect revine Emitentului.

'Jaliclarea subsclierilorefectuatede cătreactionaricudetinerijnSectiuneaaII-a aQeoozjtaruluj
Central va fi realizată de Intermediarul Ofertei / alţi participanţi numai du!)! verificarea deţinerilor
drepturilor de preferinţă de clltre fiecare Investitor. Instrucţiunile de subscriere se introduc in baza
drepturilor de preferinţă deţinute de investitori iar fondurile IEneşti sunt decontate prin
mecanismul de decx>ntare administrat de Depozitarul Central, în cadrul sesiunii zilnice de
decontare.

În cazul acţionarilor subscriitori cu deţineri în Secţiunea II a Depozitarului Central, raspunderea
pentru calcularea corectă a numărului maxim de acţiuni pe care ii poate subscrie un acţionar
MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A. revine Intermediarului prin care acţionarul respectiv
subscrie şi cu care are încheiat un contract de servicii de investiţii financiare. Ulterior validării,
intennediarul va înregistra respectiva subscriere în sistemul depozitarului Central. De asemenea,
responsabilitatea existenţei fondurilor necesare decontării instrucţiunilor de subscriere revine în
� s.-au [ealizat subscrierile în cadrul Ofertei.
totalitate intermediarului prin ca
Responsabilitatea pentru calcufarea corectă a numărului maxim de acţiuni noi pe care ii poate
subscrie un aqionar cu ,� în Se<liuneo m a Depozitarului Central revine Participantului
�:���unilor subscrise de< către acţionari J deţineri în Secţiunea II şi Secţiunea III ale
Depozitarului Central se va face în conformitate cu reglementările Depozitarului Central.
Subscrierile pentru acţiunile noi nu vor fi validate daca procedurile de subscriere prevăzute în
prezentul Prospect nu au fost îndeplinite. Subscrierile pentru acţiunile noi care nu au fost validate
vor fi anulate, iar investitorii vor fi anunţaţi aJ privire la acest fapt în condiţiile prevăzute în
contractul de prestări de servicii de Investiţii/custodie încheiat cu Participantul, respectiv cu
Intermediarul Ofertei.
Subsaierile realizate în baza unor documente primite în afara Perioadei de subscriere sau care
nu respecta mndiţiile mentionate în prezentul Prospect nu vor fi validate. Emitentul sau
Intermediarul nu vor fi ţinu� răspunzători dac:a, din motive independente de aceştia, Contul
colector nu este efectiv creditat cu sumele reprezentând valoarea acţiunilor noi subscrise înainte
de ora 13:00 a ultimei zile a Perioadei de subscriere.
SUbscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toată Perioada de derulare a ofertei, cu excepţia
prevăzută de lege prin art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1129/2017 modificat prin articolul 1
punctul B al Regulamentului UE nr. 337/2021, respectiv a introducerii de suplimente la Prospectul
de ofertă. În acest caz, investitorul îşi poate retrage subscrierea în tennen de trei zile lucrătoare
de la publicarea respectivului suplimenţ prin depunerea unul Formular de Revocare în cnndiţiile
prevăzute în prezentul Prospect. Revocarea unei subscrieri poate fi numai integrală, nu şi
parţială.
Acţiunile Oferite vor putea fi subscrise proporţional cu numărul de drepturi de preferinţă deţinute
ulterior încheierii perioadei de tranzacţionare a acestora, rata de subscriere fiind de un drept de
prefelinţ:ă pentru achiziţionarea a 11 acţiuni noi.
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Numărul maxim de acţiuni care poate fi subscris de un investitor poate fi aflat prin înmulţirea
numărului de drepturi de preferinţi!i de care acesta dispune, la sfârşitul perioadei de
tranzacţionare a drepturilor de preferinţi!i, cu 11. Numărul maxim de acţiuni care poate fi subscris
de un investitor poate fi aflat şi prin mntac:tarea Intermediarului la care investitorul are deschis
un cont de Investiţii.
Numărul de acţiuni la care investitorii au dreptul să subscrie poate fi aflat contactând Emitentul
sau Intermediarul ofertei.
Orice persoana fizica sau juridica, rezidenta sau nerezidenta poate subscrie Acţiunile Oferite prin
prezenta Oferta publidi afere� operaţiunii de majorare de capital social, cu condiţia să deţină
drepturi de preferinţi!i conform celor prezentate anterior. Orice subscriere fcicută în Perioada de
Oferta de ditre o persoană care nu a avut calitatea de acţionar la Data de Înregistrare şi/sau nu
a achiziţionat drepturi de preferinţă în perioada de tranzacţionare a acestora nu va fi validată,
urmând ca suma de bani aferentă subscrierii să fle returnată respectivei persoane. De asemenea,
în cazul în care un investitor subscrie o cantitate mai mare de acţiuni decât i se cuvin, subscrierea
va fi considerata valida pentru numărul de acţiuni care i se cuvin, iar diferenţa dintre valoarea
subscrisa şi valoarea acţiunilor pe care era îndrept'§ţit să le subscrie ii va fi returnatii . Returnarea
sumelor se face de ditre Emitent, în termen de maxim 5 (cinci) Zile Luaătoare de la data de
încheiere a perioadei de ofertă.
În cazul în care un investitor achită o sumă mai midi decât rontravaloarea acţiunilor subscrise,
atunci subscrierea este considerata y.alj� peQţru numărul de acţiuni corespun?ator sumei virate.
/

Du� încheierea ofertei, acţiunile nou emlse rămase nesubscrise vor fi anulate prin hotiirârea
'
Consiliului de administraţie care va constata rezultatul operaţiunii de majorare de capital social,
l
va aproba modificarea capitalu ui social prin majorarea acestuia cu valoarea acţiunilor efectiv
subscrise şi va dispune intreprinderea tuturor demersurilor necesare modificării actului
constitutiv, respectiv înregistrării şi publicării acestei modificări. Raportul Emitentului cu privire la
rezultatul operaţiunii va fi transmis către ASF, BVB şi publicat pe paginile de Internet ale
Emitentului, Intermediarului Ofertei şi BVB.
Du� aprobarea ASF, Prospectul, Formularul de Subscriere, Formularul de Revocare vor fi
disponibile pe pagina de internet a Emitentului(http://m aramuresul.ro/Relatii-cu
investitorii.html), pe pagina de internet a Intermediarului Ofertei (httos://www.goldri nq.ro/),
pagina de internet a BVB in calitate de administrator al SMT (https://www.bvb.ro/), precum si,
in format fizic, la sediul Emitentului şi Intermediarului. Investitorii vor putea consulta pe pagina
de internet a Emitentului, de asemenea, Actul constitutiv al acestuia, situaţiile financiare şi
rapoartele auditorilor financiari.
Prezentul prospect nu mnstituie o ofertii sau invitaţie făcută de Emitent sau Intermediarul Ofertei
sau în numele lor de a subscrie acţiuni în jurisdicţiile unde aceasta oferta sau invitaţie nu este
autorizata sau este restricţionată in orice mod sau pentru poten�ali Investitori ce nu pot subscrie
în mod legal. Persoanele care decid să subscrie Acţiuni în cadrul prezentei Oferte sunt obligate
să cunoască restricţiile şi limitările Ofertei şi să se ronformeze acestora.

Indiferent de modalitatea aleasa, subscrierea în aceasta Oferta in conformitate cu prezentul
Prospect reprezintă acceptarea necondi�onată a termenilor şi condiţiilor de derulare ale Ofertei
şi a prezentului Prospect în întregime, investitorul respectiv confirmând că a primit, citit, înteles
şi acceptat termenii şi rondiţjile prezentului Prospect şi că a subscris in acord cu acestea.
Intermediarul Ofertei şi intermediarii prin care se subscrie în Oferta trebuie să îşi informeze
investitorii cu privire la condiţiile de derulare a Ofertei. Aceştia sunt exdusiv responsabili pentru
implementarea Ofertei şi respectarea condiţiilor de derulare a Ofertei menţionate în prezentul
Prospect şi a reglementarilor ASF.
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5.1.4 Revocarea
subscrierii

Indicarea momentului şi a condiţiilor în care oferta poate fi revocată sau suspendată şi a posib�ităţii sau
imposibilităţii de revocare a ofertei după începerea tranzacţionării.

Oferta nu poate fi revocată sau suspendată după primirea avizului de la Autoritatea de
Supraveghere Financiara. Pob'ivit art. 13 din Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente
financiare şi operaţiuni de pia� cu modificările şi completările ulterioare, ASF poate dispune
interzicerea Ofertei în termen de un an de la închiderea ofertei publice prin (a) revocarea
aprobării Prospectului, dacă constată că derularea Ofertei se face cu încălcarea prevederilor
legale, dacă apreciaz!i că circumstanţele ulterioare deciziei de aprobare determira modificări
fundamentale ale elementelor şi datelor care au motivat-o şi/ sau dacă ofertantul informeaz!i
ASF că retracteaz!i Oferta înainte de lansarea anunţului de ofe�; sau prin (b) anularea
aprobării Prospectului, dacă aceasta a fost obţinută pe baza unor Informaţii false ori care au
indus în eroare.
5.1.5

O descnere a posibilităţilor de reducere a subscrierii şi a modului de rambursare a sumelor excedentare
plătite de subscriîtori.

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toata Perioada de derulare a ofertei cu
exceptla prev!izută de lege prin art 23 g> dl fl Regulamentul UE nr. 1129/2017 modificat prin
art. 1 punctul 8 al Regulamentului Ufo nr. 337/2021 a introducerii de suplimente la prospectul
de ofertă. În acest caz, lnvestitorul�i p0ate retrage subscrierea în termen de trei zile lucrătoare
du� publicarea respectivului supliolent, prin depunerea unui Formular de Revocare in condiţiile
,
prev!izute în prezentul Prospect.
Sumele cuvenite Investitorilor ca unnare a (1) invalid!irii subscrierii, a (2) diferenţelor constatate
intre valoarea acţiunilor subscrise efectiv în baza drepturilor de preferin� deţinute şi valoarea
pl!itită în plus de către investitor vor fi returnate acestora în conturile bancare indicate în
Formularele de subscriere, în termen de S Zile Lumtoare de la data închiderii Ofertei. Sumele
cuvenite Investitorilor ca urmare a (3) revodirii subscrierii în conformitate cu prevederile
prezentului Prospect vor fi returnate acestora în conturile bancare indicate în Formularele de
subscriere, în termen de S Zile Lucrătoare de la data retragerii subscrierii.
Toate comisioanele inddente plaţilor efectuate către acţionarii îndreptăţiţi cad în
sardna acestora şi vor fl suportate de către aceştia.

Nu există poslbilltatea de a se înregistra suprasubscriere în cadrul prezentEI Oferte.
5.1.6

Detalii privind cuantumul minim şi/sau maxim al unei subscrien (expnmat fie în număr de valori
mobiliare, fie în valoarea globală a investiţiei).

Nu este cazul. Volumul de acţiuni pe care un investitor este îndrept'.aţit sli îl subscrie se înscrie
în intervalul, 1 acţiune şi, respectiv, num!irul maxim pe care este indreptă�t s!i îl subscrie, în
funcţie de num!irul de drepturi de preferinţă deţinute la încheierea perioadei de tranzacţionare
a drepturilor.
5.1.7

Indicarea termenului în care poate fi retrasă o solicitare de subscriere, dacă 1nvest1torii sunt autorizaţi să
îşi retragă subscrierea.

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toat:a Perioada de Subscriere, cu excepţia
prevăzută de lege prin art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1129/2017 modificat prin art. 1,
punctul 8 din Regulamentul UE nr. 337/2021 a introducerii de suplimente la prospectul de
ofe�.
Emitentul este obligat să publice un supliment la Prospect în cazul în care intervine un factor
semnificativ, o eroare materială sau inexactitate materială privind informaţiile cuprinse în
Prospect care ar putea influenţa evaluarea valorilor mobiliare, cu condi�a ca acestea s!i fi apărut
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sau sA se fi const:itat înainte 56 expire perioada de valabilitate a ofertei sau furnizarea valorilor
mobiliare, oricare dintre aceste evenimente are loc primul.
ln condiţiile legii, Emitentul poate modifica termenii prospectului cu cxmdiţia:
a) sa obţină aprobarea /4SF de modificare a prospectului,
b) modificarea termenilor ofertei sa nu conclud! la condiţii mai puţin avantajoase pentru
cei dirora le este adresata,
c) modificarea sa fad! obiectul unui anunţ care sa fie adus la cunoştinţa investitorilor în
aceleaşi condiţii ca şi prospectul.
Orice cerere de modificare a prospectului va fi depusă la ASF cu cel puţin 3 Zile Luaătoare
anterioare ultimei zile de derulare a ofertei.
Du� aprobarea de dltre '45F, suplimentul va fi publicat pe pagina de internet a Emitentului
(bttp:flrnatarnuresul.ro/Relatii-CU-invest!todj.html) , a Intennediarului (www.go!drj)nq.ro şi a
BVB (w.yw.byb.ro. simbol "MAMA'). În situaţia publidirii unui supliment la Prospect, investitorii
care au dreptul de revocare a subscrierii confonn prevederilor legale vor fi contactaţi de
intermediarul financiar prin care au subsois până la sfârşitul primei zile lucrătoare care
unnează zilei in care este publicat suplimentul.
ln caz de supliment I modificare a prospectului, investitorul îşi poate retrage subscrierea in
termen de 3 (trei) Zile Lucrătoare după publicarea respectivului supliment, prin depunerea unui
Formular de Revocare întocmit în două exemplare originale şi impreunli cu documentele
însoţitoare prevăzute pentru Formularul de Subscriere, la sediul Intermediarului unde a fost
depus anterior Formularul de Subsoier�.. cFOrmularul de Revocare este disponibil, atât
electronic, pe pagina de internet a Emitentului (htto:/tmaramuresul.ro/Relatij-cu
w, o!c
lrinq:ro) şi a BVB (www.bvb.ro} cât şi pe suport
invest!torii.html), a Intennediarul�i (wwg
de hârtie la sediul Intermediarului Ofertei din Târgu-Mureş, str. Tudor Vladimirescu 56A, Jud
Mureş, md 540014, şi la sediul Emitentului.
5.1.8 Metoda şi
datele-limită
pentru plată,
respectiv
livrarea
valorilor
mobiliare

Investitorii cu deţineri in Secţiunea I a Depozitarului Central care vor subscrie prin intermediul
GOLDRING S.A., vor achita acţiunile subscrise in baza exercitării dreptului de preferinţă ru
respectarea procedurilor de subscriere descrise la punctul 5.1.3., în contul Emitentului deschis
la Banca Transilvania, cod IBAN R042BTRLRONCRT0599336002 (C.Ontul C.Olector). Dovada
achitării preţului acţiunilor subscrise de ditre un investitor care deţine acţiuni ale Emitentului în
Secţiunea 1 a Depozitarului Central se face prin documentul justificativ de plată care dovedeşte
di preţul a fost integral transferat prin virament bancar în contul colector deschis de Emitent,
care, la rubrica "detalii" va conţine C.Odul Numeric Personal I seria paşaportului I codul unic de
înregistrare sau echivalent al investitorului şi numărul de acţiuni subsoise. Investitorul
trebuie să la în considerare şi să îşi asume eventualele comisioane de transfer
bancar, indusiv comisionul de 5 lei pe care Banca Transilvania � percepe pentru orice virament

în contul colector din altli instituţie bancară, fiind dedus din valoarea viratli.

În ceea ce priveşte investitorii cu deţineri în Secţiunea a II-a şi a m-a a Depozitarului Central,
plata acţiunilor subscrise se face in conformitate cu reglementările Depozitarului Central
completate de politicile Intermediarului prin care se subscrie.
Astfel, pentru subsoierile realizate atât prin intermediul SSIF GOLDRING S.A. cât şi printr-un alt
intermediar autorizat de ditre ASF, sumele aferente acţiunilor subsoise vor fi virate de ditre
investitori conform procedurilor indicate de intermediarul respectiv, iar decontarea sumelor
plătite se realizează direct intre Participant şi Depozitarul Central S.A.
Pentru validarea subscrierii, acţiunile subscrise vor trebui constatate ca plătite integral la data
subscrierii, mnform celor prezentate în acest Prospect. Pentru ca o subsoiere să fie validată,
contul colector al Emitentului va trebui debitat cu valoarea aferentă subscrierii până la ora de
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închidere din ziua subscrierii, respectiv ora 17:30, sau ora 13:00, daca subscrierea s-a efectuat
în ultima zi din perioada de subscriere.
Emitentul şi Intennediarul nu percep comisioane şi taxe suplimentare subscriitorilor în Ofertli.
În sarcina subscriitorilor vor fi taxele şi comisJoanele percepute, in mod curent, de
instituţiile pieţei de capital.
Ulterior finalizării operaţiunii de majorare de capital social, Consiliul de administraţie va constata
rezultatele Ofertei, respectiv numărul efectiv de acţiuni subscrise şi plătite în cadrul Ofertei de
dtre Investitori şi va efectua toate formalităţile necesare în raport OJ Registrul Comerţului, ASF
şi Depozitarul Central în vederea înregls�ril majorării capitalului social şi tranzacţionarii
acţiunilor nou-emise prin sistemele BVB.
Decontarea subscrierilor validate în cadrul Ofertei, efectuate în baza exercitării drepturilor
de preferin� de către Investitorii care deţin acţiuni în Secţiunea 2 la momentul subscrierilor se
va realiza confonn reglementarilor Depozitarului Central privind procesarea evenimentelor
corporative.
Pentru investitorii care au subscris prin SSIF Goldring S.A. in baza drepturilor de preferin�
înregistrate în Secţiunea 1 a Depozitarului Central la momentul subscrierii, un centralizator al
subscrierilor validate se va transmite Depozitarului Central până la ora 18:00 a ultimei zile a
perioadei de subscriere.
Pe baza subscrierilor realizate prin sistE!!6GI· Depozitarului Central corespunzătoare drepturilor
de preferin� evidenţiate în momentul 'ubscrierii in Secţiunile II şi III ale Depozitarului Central,
prerum şi a subscrierilor valide realiz'te prin intermediul SSIF GOLDRING S.A. corespunzătoare
drepturilor de preferinţă evidenţiate în momentul sybscrierii în Secţiunea 1, rezultatul
subscrierilor se va înregistra în următoarea Zi Lucrătoare de la încheierea perioadei de subscriere
şi va fi comunicat ASF şi pieţei în termenele prevăzute de lege.
Eventualele acţiuni ramase nesubscrise după încheierea ofertei vor fi anulate.
Acţiunile nou subscrise în cadrul prezentei operaţiuni de majorare a capitalului social se
consideră emise după înregistrarea noului capital sedai la ONRC, ASF şi, ulterior, la instituţiile
pieţei de capital.
5.1.9

O descriere detaliată a modalităţilor de publicare a rezultatelor ofertei şi data publicării,
Rezultatele subscrierilor vor fi făcute publice printr-un raport curent publicat pe site-ul BVB
(httcs://www.bvb.ro/), care va fi transmis şi la ASF in termen de maxim S (cinci) Zile Lucrătnare
de la expirarea Perioadei de Ofertă.

5.1.10

Procedura de exercitare a oricărui drept preferenţial de subscriere, negociabilitatea drepturilor de
subscriere şi regimul aplicat drepturilor de subscriere neexercitate.

In cadrul Ofertei nu sunt înregistrate drepturi preferenţiale de subscriere, drepturi negociabile
sau drepturi neexercitate.
5.2 Planul de distribuire şi de alocare a valorilor mobiliare
5.2.1

Diversele categorii de potenţiali investitori cărora le sunt oferite valorile mobiliare. in cazul în care oferta
se face simultan pe pieţele din două sau mai multe ţări şi dacă o tranşă a fost sau este rezervată anumitor
pieţe, se indică această tranşă.

Nu este cazul
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5.2.2

În măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute emitentului, se indică dacă principalii săi acţionari sau
membri ai organelor sale de administrare, supraveghere sau conducere intenţionează să subscne la ofertă
sau dacă orice persoană intenţionează să subscrie peste 5 % din ofertă.

Emitentul nu cunoaşte intenţii ferme de subsaiere din partea acţionarilor s�i semnificativi.
Convocarea AGEA întrunită în data de 21.04.2021, având pe ordinea de zi majorarea capitalului
social al MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A. a fost iniţiată de câtre societatea SILVANIA
CENTER S.A., acţionar care deţine 15,85% din capitalul social al Emitentului la data întocmirii
Prospectului.
5.2.3

Informaţii înainte de alocare (a·f divizar�-Ofetteî_ilJ tr�nşe, exercitarea dreptului de redistribuire, metode
de alocare aplicabile tranşei investitori
inttividuali 1 � �jaţilor emitentului, regimuri preferinţele, alocări
minime indivd
i uale):

Nu este cazul.
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(g)condiţiile de închidere a ofertei ş1 data la care oferta ar putea fi închisă cel mai devreme;

Oferta nu poate fi închi� anticipat
(h) dacă se admit subscrieri multiple şi, în caz contrar, modul în care vor fi tratate subscrierile mulbple.

Sunt admise subscrieri multiple pe perioada de desfăşurare a Ofertei şi în condiţiile Ofertei.
5.3 Procedura
de notificare a
subsaiitorilor

Procedura de notificare a subscriitorilor cu pnvire la cuantumul care le·a fost alocat şi informaţii din care
să reiasă dacă tranzacţionarea poate să înceapă înainte de această notificare.

Du� finalizarea ofertei şi înregistrarea noului capital social la ORC, ASF şi ulterior la Instituţiile
pieţei de capital, Emitentul va notifica acţionarii subsaiitori cu privire la numlirul de acţiuni care
le-a fost alocat în urma încheierii majo�rii capitalului social.
Acţionarii din Secţiunea I vor fi notificaţi direct de câtre Emitent prin mijloace electronice la
adresa de e-mail precizată în Formularul de Subscriere, în timp ce informaţiile privind alocarea
acţiunilor către investitorii din Secţiunea II şi Ill vor fi transmise de către Emitent prin
intermediul Participanţilor la sistemul Depozitarului Central.
Notificarea se va face cel târziu în prima zi lumtoare ele la data i�rii în posesia Certificatului
de Înregistrare a Instrumentelor Financiare eliberat de ratre ASF.
Acţiunile subsaise sunt liber tranzacţionabile imediat du� înregistrarea acestora la ASF şi la
instituţiile pieţei de capital, independent de momentul notificării acţionarilor subscriitori.

5.4 Stabilirea preţurilor
5.4.1 - 5.4.2

Indicarea preţului la care vor fi oferite valorile mobiliare şi a cuantumului eventualelor cheltuieli şi taxe
percepute subscriitorului sau cumpărătorului.

Potrivit hotărârii AGEA întrunită la data de 21.04.2021, preţul la care de�n�torii drepturilor de
preferinţă vor putea subscrie va fi de 0,1 lei I acţiune.

Acţiunile care nu vor fi subscrise şi vărsate de titularii drepturilor în perioada ofertei vor fi
anulate.
Emitentul şi Intermediarul nu percep cheltuieli şi taxe suplimentare subsaiitorilor în Ofertl.
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5.4.3
Procedura de
publicare a
preţului de
ofertă.

Preţul de subsaiere a fost adus la cunoştinţii publicului prin raportul curent publicat pe site-ul
BVB privind ho�rârea AGEA dtn 21.04.2021. Preţul de subsoiere este, de asemenea, menţionat
în prospectul aprobat de ASF şi publicat ulterior.
Dacă acţionarii emitentului beneficiază de un drept preferenţial de subscnere şi dacă acest drept este
restrâns sau anulat, se indică baza stabilirii preţului de emisiune dacă acţiunile trebuie plătite în numerar,
precum şi motivele şi beneficiarii acestei restricţii sau anulări.

Nu este cazul.
În cazul în care există sau ar putea exista o diferenţă semnificativă intre preţul ofertei publice şi costul
efectiv suportat în numerar de către membri ai organelor de administrare, conducere ori supraveghere sau
de către membri ai conducerii sau persoane afiliate acestora pentru valorile mobiliare pe care le-au
achiziţionat in cadrul tranzacţiilor efectuate-iJ:i-".ursululti_
mului exerciţiu financiar sau pe care au dreptul să
le achi:it!oneze, se prezintă o compara
peintre contrtbllti
a publicului în cadrul ofertei publice şi contribuţia
efectiva in numerar a acestor persoal')6,

Nu este cazul.
5.5 Plasarea şi subscrierea

5.5.1

Numele şi adresa coordonatorului sau coordonatorilor ofertei in general şi a diverselor părţi ale acesteia şi,
în măsura in care aceste informaţii sunt cunoscute emitentului sau ofertantului, numele ş1 adresa
intermediarilor din diversele ţări în care se desfăşoară oferta.

Intermediarul Ofertei este SSIF Goldring 5.A., cnnsultant autorizat, cu sediul în Târgu-Mureş,
Str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureş, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub
nr. J26-440/19.04.1998, Cod Unic de Înregistrare RO 10679295, autorizata de CNVM/ASF prin
decizia nr. 2734/08.08.2003, nr. atestat: 372/29.05.2006, însoisă în Registrul CNVM/ASF cu nr.
PJROlSSIF/260045, telefon/fax 0265 269 195 / 0365 455 254, e-mail go!ddnq@goldrinq.ro site
web www.golddnq.ro.
5.5.2

Numele şi adresa agenţilor de plată şi a depozitarilor din fiecare ţară implicată.

Registrul acţionarilor Emitentului este ţinut de ditre Depozitaru! Central S.A., societate cu sediul
social în Buaireşti, Sector 2, bd. carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 şi 9.

Contul colector al Emitentului destinat fondurtlor atrase prin subscrierea în cadrul Ofertei a
Investitort!or cu drepturi de preferinţii deţinute în Seqiunea I a Depozitarului Central este
deschis la Banca Transilvania, cnnt IBAN R042BTRLRONCRT0599336002.
5.5.3

Denumirea şi adresa entităţilor care şi·au asumat un angajament ferm de a subscrie emisiunea şi a
entităţilor care şi-au dat acordul în vederea plasării valorilor mobiliare, fără a-şi asuma un angajament ferm
sau în temeiul unei contract care preyede o obliga�ie de mijloace. Se indică trăsăturile semnificative ale
acordurilor încheiate, inclusiv cotele. fn cazul in care nu este subscrisă întreaga emisiune, se include o
declaraţie privind partea neacoperită. Se indică valoarea globală a comisionului de subscriere şi a
comisionului de plasare.

Nu este cazul.
În cazul în care nu este subscrisă întreaga emisiune, acţiunile rămase nesubscrise vor fi anulate,
�ră ca Intermediaru! amintit să fie responsabil pentru nesubsoierea integrală a emisiunii.
Emitentul şi Intermediarul nu percep comision de subscriere.
5.5.4

Momentul ·n care acordul de subscriere a fost sau va fi încheiat.

Nu este cazul.
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5.6 Admiterea la tranzacţionare şi modalităţile de tranzacţionare
5.6.1

Se indică dacă valorile mobiliare oferite fac sau vor face obiectul unei solicitări de admitere la tranzacţionare
pe o piaţă de creştere pentru !MM-uri sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare, în vederea
distribuirii lor pe o astfel de piaţă de creştere sau În cadrul unui astfel de sistem, caz În care se indică
pieţele în cauză. Aceste informaţii trebuie precizate fără a se lăsa impresia că admiterea la tranzacţionare
va fi în mod necesar aprobată. Se indică, dacă sunt cunoscute, datele cele mai apropiate la care vor fi
admise la tranzacţionare valorile mobiliare.

Valorile mobiliare nou emise vor fi disponibile la tranzacţionare in aceleaşi condiţii ca şi
celelalte acţiuni ale Emitentului, respectiv piaţa SMT administrată de BVB.
5.6.2

Toate pieţele de creştere pentru !MM-uri sau sistemele multilaterale de tranzacţionare în cadrul cărora,
după cunoştinţele emitentului, sunt deja admise la tranzacţionare valori mobiliare din aceeaşi clasă ca şi
cele care urmează a fi oferite sau admise la tranzacţionare.

Actiunile MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A. sunt tranzacţionabile pe Sistemul Multilateral
de Tranzacţionare admtnistrat de Bursa de Valori Bucureşti S.A., sub simbolul MAMA.
S.6,3

Dacă, simultan sau aproape simultan cu crearea valonlor mobiliare pentru care se solicită admiterea la
tranzacţionare pe o piaţă de creştere pentru IMJ±_u ti_sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare
sau care sunt oferite publicului, sunt subscrfSe sau plasate privat valori mobiliare din aceeaşi clasă sau
dacă sunt create valori mobiliare din alte-�lase care vor face obiectul unui plasament public sau privat, se
indică natura acestor operaţiuni, prec: '- ş1 numărul şi caracteristicile valorilor mobiliare care fac obiectul
operaţiunilor în cauză.

Nu este cazul.
5.6.4

c

În cazul admiterii la tranzacţionare pe o piaţă de creştere pentru !MM-urî sau în cadrul unui sistem
multilateral de tranzacţionare, informaţii detaliate privind entităţile care şi-au asumat un angajament ferm
de a acţiona ca intermediari pe pieţele secundare şi de a garanta lichiditatea acestora prin cotaţii de vânzare
şi cumpărare, precum ş1 o descriere a pnncipalilor termem ai angajamentului asumat.

Nu este cazul.
5.6.S

Detalii privind stabilizarea, în conformitate cu punctele 5.6.5.1 -5.6.5.6, în cazul unei admiteri la
tranzacţionare pe o piaţă de creştere pentru !MM-uri sau în cadrul unui sistem multilateral de
tranzacţionare, În cazul În care un emitent sau un acţionar care doreşte să vândă a acordat o opţiune de
supraalocare sau s-a propus, in alt fel, desfăşurarea unor activităţi de stabilizare a preţului În legătură cu
o ofertă.

Nu este cazul. Punctele 5.6.5.1. - 5.6.5.6 nu se aplică.
5.6.6

Informaţii privind dispozitivele de supraalocare şi prelungire.

Nu este cazul.
5.7 Deţinători de valori mobiliare care doresc să le vândă
5.7.1

Numele ş1 adresa de la locul de muncă ale persoanei sau entităţii care oferă spre vânzare valorile mobiliare,
natura funcţiei ocupate sau a altor relaţii semnificative avute de potenţialii vânzători cu emitentul sau
oricare dintre predecesorii acestuia sau părţile afiliate la acesta în cursul ultimilor trei ani.

Nu este cazul.
5.7.2

Numărul şi clasa valorilor mobiliare oferite de fiecare dintre deţinătorii care doresc să vândă.

Nu este cazul.
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5.7.3

În ceea ce priveşte contractele de restricţionare, se furnizează detalii cu privire la următoarele elemente:
(a) părţile implicate; (b) conţinutul contractului şi excepţiile prevăzute; (c) indicarea durata perioadei de
restricţionare.

Nu este cazul.
s.s Diluarea
5.8.1

d

J

O comparaţie intre participarea la pitalul social şi drept rile de vot ale acţionarilor existenţi înainte şi
după majorarea capitalului rezultată în urma ofertei publice, presupunând că acţionarii existenţi nu subscriu
noile acţiuni.

Dată fiind arordarea de drepturi de preferinţă tuturor acţionarilor în cadrul operaţiunii de
majorare de capital social, prezenta Emisiune I Ofertă nu conduce la diluarea directll şi automată
a deţinerilor acţionarilor. În ipoteza în care toţi acţionarii subsaiu în ofertă, nu se înregistrează
diluarea deţinerilor lor.
Însă, în mlisura în care unii dintre acţionarii Emitentului nu vor subsaie acţiuni noi în cadrul
Ofertei, în mod evident participaţia acestora va scădea, deţinerile acestora fiind „diluate".

Cu titlu de exemplu, un acţionar cu o deţinere de 1,00% în capitalul social al Emitentului anterior
majorarii de capital, va înregistra o diluare a deţinerii până la 0,08333% ulterior majorării de
capital, respectiv, o diluare procentuală de 91,667%, în ipoteza în care acţionarul respectiv nu
subsaie în majorare, şi toate acţiunile puse in vânzare în majorarea de capital sunt subsaise.
5.8.2

În cazul în care acţionarii existenţi vor face obiectul diluării indiferent dacă subscriu la dreptul lor, deoarece
o parte a emisiunii relevante de acţiuni este rezervată numai anumitor investitori (de exemplu, o ofertă
instituţională cuplată cu o ofertă pentru acţionari}, ar trebui să se indice şi diluarea care va fi aplicată
acţionarilor existenţi in cazul în care aceştia fac uz de dreptul lor (în plus faţă de situaţia de la punctul
5.8.1, în care nu fac acest lucru).

Nu se aplică. Acţionarii care nu şi·au înstrăinat drepturile de preferinţă pe perioada de
tranzacţionare a acestora şi subsaiu proporţional cu deţinerea lor, nu se vor dilua. Nu există vreo
situaţie în care întreaga emisiune sau parte din ea să fie rezervată anumitor investitori instituţionali
sau de retail.

MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A.

SSIF GOLDRING S.A.

prin

Director General
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Anamaria Curtean
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FORMULAR DE SUBSCRIERE
a actiunilor emise de MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. in
cadrul ofertei aferente
majorarii de capital social prin aport in numerar hotarata in A.G.E.A. nr. 1/ 21.04.2021

Subsemnatul / subscrisa:
□ Persoana fizica

□ Persoana juridica

Nume……………………….. Prenume...………………………..…..

Denumire…………………………………………...

Pseudonim……………………CNP……...………………………..…

Forma juridica (S.A./S.R.L./alta)………… ………

Data nasterii……………..… Locul nasterii………………….......…

Nr. inmatriculare la Registrul Comerțului (sau
echivalent PJ nerezidente)…………...……………

ID: CI □ / Pasaport □ / Permis de sedere □ Seria…... Nr………….
Data emiterii ……………….. Emis de………….………….……….
Cetatenie…………………….Nationalitate……………………...….

Cod fiscal (CUI) sau echivalent persoane
juridice nerezidente ……………………......…….,

Tara de origine………………………….. Rezident □ DA □ NU

capital social subscris si varsat …….……….........,

Ocupatie…………………Loc de munca……………………………

cu sediul social in localitatea …………..………..,

Persoana expusa politic: □ DA, functia:…………………… □ NU
Domiciliat in ……………………. str. ………………………………

str…………………………, nr….., bl……., ap….,
sector/județ……………….., cod postal…………..,

nr…., bl….., et……., apt. .… sector/judet……………………...……

Tara……………………..,.. , tel..………………….,

cod
fax......………..…

fax………………, pagina web……………………,

postal..…………...telefon……………………

Adresa de e-mail……………..……………………………………....

Adresa e-mail……………………………………...,

Cont bancar deschis la …….………………, sucursala…....……….

Codul IBAN…..………………………………...…,

cod

deschis la…………….…, Sucursala……………....

IBAN…………………………………………………….……….

beneficiarul real al fondurilor : □ DA
□ NU, beneficiarul real este:
Nume………………………… Prenume..…...………………………..….. Pseudonim……………..………………………..
CNP……...………………………..… Data nasterii……………. Tara…………………Localitatea………………………….
ID: □ CI / □ Pasaport / □ Permis de sedere Seria….. Nr..…… Data emiterii…………… Emis de………….……………
Cetatenie………………………... Nationalitate…………………...….…... Tara de origine…………………………………
Rezident □ DA

□ NU

Domiciliat in ……………………. str. ….………………… nr…., bl….., et……., apt. .… sector/judet……………………..
cod postal………..… telefon……………………………… Adresa de e-mail……………..………………………………….
Ocupatie…………………Loc de munca………………….. Persoana expusa politic: □ DA, functia:……………… □ NU
Cont bancar deschis la …….………………, sucursala…………….cod IBAN………………………………………………
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Prin Reprezentant legal (daca este cazul):
□ Dna. / □ Dl.
Nume……………………………... Prenume..…...………………………..….. Pseudonim……………..…………………
CNP……...……………………….. Data nasterii……………. Tara…………………Localitatea…………………………..
ID: □ CI / □ Pasaport / □ Permis de sedere Seria…... Nr..…… Data emiterii……………… Emis de………….…………
Cetatenie………..……………...… Nationalitate………..…………...…....Tara de origine…………………………………
Rezident □ DA □ NU
Domiciliat in ……………………. str. ….………………… .nr…., bl….., et……., apt. .… sector/judet……………………
cod postal………..… telefon……………………………… Adresa de e-mail……………..………………………….…….
Ocupatie………………Loc de munca………………….. Persoana expusa politic: □ DA, functia:……………… □ NU
in calitate de……………………………………….
in baza procurii / imputernicirii nr…………./ ……../ ……../ ………………… (zz/ll/aaaa) anexata

respectiv, prin reprezentant persoana juridica:
Denumire…………………………………………... Forma juridica (S.A./S.R.L./alta)………… Nr. inmatriculare la
Registrul Comerțului (sau echivalent) ………………………………Cod fiscal (CUI) (sau echivalent)
………………………..., capital social subscris si varsat …….………..……., cu sediul social in localitatea
…………..………….............., str…………………………, nr….., bl……., ap…., sector/județ……………….., cod
postal……………, Tara…………………….... , tel..……………….., fax………………, pagina web……………………,
Adresa e-mail…………………………, Codul IBAN…..…………………………………, deschis la……….……….…,
Sucursala…………….....
in calitate de……………………………………….
in baza procurii / imputernicirii nr…………./ ……../ ……../ ………………… (zz/ll/aaaa) anexata

denumit in continuare „Subscriitorul”, prin completarea si semnarea prezentului formular, inteleg, accept si imi asum
clauzele sale, astfel:
Art. 1. Prevederi generale
Subscriitorul, Emitentul (MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.) si Intermediarul (SSIF GOLDRING S.A. sau alti
participanti / intermediari) vor efectua toate operatiunile si activitatile necesare in legatura cu prezentul Formular de
Subscriere in conformitate cu prevederile Prospectului de oferta aferent majorarii capitalului social prin aport in
numerar aprobat prin Decizia ASF nr. 925 din data de 22.07.2021 („Prospectul”), precum si legislatia specifica in
vigoare.
Art. 2. Obiectul Formularului de Subscriere
Obiectul prezentului Formular de Subscriere il constituie subscrierea in cadrul Ofertei aferente majorarii de capital
social al MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. prin aport in numerar („Oferta”) a unui numar de maxim
______________ actiuni nou-emise, determinat prin înmulțirea numărului de drepturi de preferință deținute de
respectivul deținător, cu 11.

Art. 3. Declaratiile Subscriitorului
3.1. Subscriitorul declara ca, la data incheierii prezentului Formular de Subscriere, are capacitatea de a incheia prezentul
Formular de Subscriere, iar incheierea acestuia nu contravine oricarui alt act juridic incheiat sau care se va incheia de
catre Subscriitor sau care isi produce efectele asupra Subscriitorului si/sau nu contravine oricarei prevederi legale
aplicabile Subscriitorului si/sau activitatii sale.
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3.2. De asemenea, Subscriitorul declara ca:
(i) detine toate drepturile, puterile si autoritatea de a efectua operatiuni cu instrumente financiare in baza
prezentului Formular de Subscriere;
(ii) este de acord ca numarul de actiuni ce ii vor reveni la sfarsitul Ofertei sa fie cel din alocarea derulata conform
prevederilor Prospectului;
(iii) intelege ca prezenta subscriere este irevocabila pe toata perioada de derulare a Ofertei, cu exceptiile legale
mentionate in Prospect;
(iv) intelege ca Emitentul si Intermediarul au dreptul sa invalideze subscrierea in cazul in care nu se depune
documentatia prevazuta in Prospect sau aceasta nu respecta prevederile din Prospect, caz in care sumele depuse vor
fi returnate conform prevederilor Prospectului;
3.3. Subscriitorul declara ca a citit si a inteles prevederile Prospectului, accepta conditiile Prospectului si isi asuma
riscurile care decurg din tranzactiile cu instrumente financiare. Neintelegerea termenilor si riscurilor aferente nu va face
prezentul Formular de Subscriere nul sau anulabil iar Subscriitorul este si va fi in continuare re sponsabil de riscurile
ce decurg din deciziile de investitii luate si din tranzactiile cu instrumente financiare efectuate.
Art. 4. Dispozitii finale
4.1. Emitentul sau Intermediarul nu bonifica dobanda la sumele aferente subscrierii virate de catre Subscriitor.
4.2. Prin semnarea prezentului Formular de Subscriere, Subscriitorul isi da consimtamantul ca operatorul de date cu
caracter personal (Emitentul sau Intermediarul) sa prelucreze orice date cu caracter personal si orice alte informatii
furnizate, in scopul constituirii bazelor de date despre subscriitori, precum si in cadrul relatiei operatorului cu
autoritatile competente si/sau cu alte entitati pentru care predarea bazelor de date este prevazuta prin obligatii legale, in
conditiile art. 12 - 18 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date.
4.3. Subscriitorul a luat la cunostinta de faptul ca subscrierea se considera valabila prin completarea, semnarea si
transmiterea prezentului Formular de subscriere, insotit de documentele mentionate in Prospect, daca este cazul,
precum si cu conditia ca plata pentru actiunile subscrise sa se fi realizat integral la data subscrierii, conform prevederilor
prospectului de oferta.
4.4. Subscriitorul este de acord cu anularea prezentului Formular de Subscriere (si, prin urmare, a subscrierii) daca se
constata nevaliditatea dovezilor existentei sumelor depuse de Subscriitor in vederea subscrierii in contul corespunzator
conform prevederilor prospectului majorarii de capital social.
4.5. Subscriitorul declara ca, in conditiile in care suma platita este mai mica decat contravaloarea numarului de actiuni
cuvenite a fi subscrise, este de acord cu recalcularea de catre Emitent sau Intermediar a numarului de actiuni care pot fi
subscrise in cuantumul sumei platite.
4.6. Subscriitorul este de acord ca orice suma de bani la care este indreptatit in conformitate cu prevederile Prospectului,
respectiv ca urmare a invalidarii subscrierii, a revocarii subscrierii, sau a subscrierii unui numar de actiuni mai mare
decat numarul maxim pe care il poate subscrie, sa ii fie restituita, in termen de 5 Zile Lucratoare de la incheierea
Perioadei de Oferta, neta de comisioane si taxe bancare, in contul pentru plati ulterioare al carui titular este:
Cod IBAN ....................................................................... deschis la banca .........................., sucursala.................................
4.7. Subscrierile sunt irevocabile. Procedura privind revocarea subscrierilor în condiții excepționale este prezentata in
Prospect.
Art. 5. Prelucrarea datelor cu caracter personal
5.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale subscriitor in oferta este necesara pentru executarea operatiunii
solicitate de acesta, care consta in subscrierea de actiuni nou emise de catre MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
conform Prospectului aprobat de ASF.
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5.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Subscriitorului in oferta, astfel cum acestea sunt mentionate in
Formularul de subscriere, se va realiza de catre Intermediarul ofertei si/sau alti intermediari in conformitate cu
Regulamentul (EU) 2016/679 si Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulație a acestor date, in vederea efectuarii activitatilor aferente subscrierii actiunilor nou emise
(inclusiv revocarea acesteia) si pentru a raspunde obligatiilor legale pe care Intermediarul prin care s-a efectuat
subscrierea este tinut sa le indeplineasca (spre exemplu, obligatiilor Intermediarului prin care s-a efectuat subscrierea
fata de autoritatile competente pentru care transferul datelor cu caracter personal a Subscriitorului in oferta este
necesar).
5.3. Prin “date cu caracter personal” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor
cu caracter personal, prin orice mijloace automate sau neautomate cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea,
stocarea, adaptarea ori modificarea, axtragerea, consultarea, utilizarea sau dezvaluirea catre terti prin transmitere,
alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.
5.4. In vederea indeplinirii scopurilor anterior mentionate, datele cu caracter personal ale Subscriitorului in oferta
vor putea fi transferate catre Depozitarul Central S.A., Autoritatea de Supraveghere Financiara, respectiv Bursa de
Valori Bucuresti, precum si catre Intermediarul ofertei.
5.5. In conformitate cu Formularul de subscriere, Intermediarul va transfera catre Depozitarul Central S.A., institutie
care asigura compensarea si decontarea tranzactiilor cu intrumente financiare, precum si evidenta registrelor
societatilor emitente, membra a grupului Bursa de Valori Bucuresti si catre Bursa de Valori Bucuresti anumite date
personale ale Subscriitorului in oferta continute in documentul de identificare, in vederea tranzactionarii si decontarii
contravalorii actiunilor subscrise, operatiune pentru care comunicarea datelor Subscriitorului in oferta, anterior
mentionate, catre Depozitarul Central S.A. este necesara.
5.6. In conformitate cu Regulamentul (EU) 2016/679 si Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, Subscriitorul in oferta beneficiaza de
urmatoarele drepturi: de acces, de interventie, de opozitie asupra datelor cu caracter personal, de a nu fi supus unei
decizii individuale, de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legea/regulamentul anterior
mentionate.
5.7. In vederea realizarii scopurilor mai sus mentionate, Intermediarul prin care Subscriitorul a subscris in oferta va
prelucra datele cu caracter personal ale Subscriitorului in oferta pe toata perioada necesara realizarii obligatiilor ce ii
revin respectivului Intermediar.
PRIN SEMNAREA ACESTUI FORMULAR DECLAR CA:
LA DATA COMPLETARII PREZENTULUI FORMULAR AM DETINUT UN NUMAR DE ……………….
DREPTURI DE PREFERINTA EMISE DE MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. IN CADRUL MAJORARII
DE CAPITAL SOCIAL, CEEA CE IMI DA DREPTUL SA SUBSCRIU UN NUMAR DE ……………… ACTIUNI
NOU EMISE DE MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
IN BAZA EXERCITARII DREPTULUI DE PREFERINTA, IMI EXPRIM OPTIUNEA FERMA DE A SUBSCRIE UN
NUMAR DE ……………….. ACTIUNI* NOU EMISE DE MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., LA
PRETUL DE SUBSCRIERE EGAL CU 0,1 lei/ACȚIUNE, IN TERMENII SI CONDITIILE PREVAZUTE IN
PROSPECTUL UE PENTRU CREȘTERE AFERENT MAJORARII CAPITALULUI SOCIAL PRIN APORT IN
NUMERAR, APROBAT DE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA PRIN DECIZIA NR
925 /22.07.2021
SUNT DE ACORD CA INTERMEDIARUL SA PRELUCREZE DATELE MELE CU CARACTER PERSONAL PE
TOATA PERIOADA NECESARA INDEPLINIRII OBLIGATIILOR DE CARE INTERMEDIARUL ESTE TINUT.
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* NOTA: Numarul maxim de actiuni pe care le puteti subscrie reprezinta numarul intreg determinat ca produsul dintre
numarul drepturilor de preferinta de care dispuneti si „11”. (Ca exemplu, la un drept de preferință deținut, puteti
subscrie 11 acțiuni nou emise.)
Pentru actiunile subscrise in numar de ___________, SUMA SUBSCRISA
SUMA PLATITA

___________________RON.

___RON

Anexe la prezentul Formular de Subscriere: conform prevederilor Prospectului.
DECLARATII
Subsemnatul/subscrisa declar ca am luat la cunostinta, am inteles si am acceptat termenii si conditiile ofertei. De
asemenea, declar ca am primit, am citit si mi-am insusit prevederile Prospectului de Oferta aferent majorarii
capitalului social prin aport in numerar. Subsemnatul/subscrisa declar prin prezenta ca am capacitatea legala si
statutara, precum si resursele necesare de a cumpara actiuni subscrise prin prezentul. Nu am cunostinta despre
niciun fapt sau actiune a unei terte parti care ar putea afecta sau limita aceasta capacitate.

Incheiat astazi:

, ora:

Nume si prenume Subscriitor

.

Semnatura si stampila (dupa caz)

Nume si prenume Reprezentant
(dupa caz)
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FORMULAR DE REVOCARE A SUBSCRIERII
actiunilor nou emise de MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
efectuate in cadrul ofertei aferente
majorarii de capital social prin aport in numerar hotarata in A.G.E.A. din 21.04.2021

Subsemnatul / subscrisa:
□ Persoana fizica

□ Persoana juridica

Nume……………………….. Prenume...………………………..…..

Denumire…………………………………………...

Pseudonim……………………CNP……...………………………..…

Forma juridica (S.A./S.R.L./alta)………… ………

Data nasterii……………..… Locul nasterii………………….......…

Nr. inmatriculare la Registrul Comerțului (sau
echivalent PJ nerezidente)…………...……………

ID: CI □ / Pasaport □ / Permis de sedere □ Seria…... Nr………….
Data emiterii ……………….. Emis de………….………….……….
Cetatenie…………………….Nationalitate……………………...….

Cod fiscal (CUI) sau echivalent persoane
juridice nerezidente ……………………......…….,

Tara de origine………………………….. Rezident □ DA □ NU

capital social subscris si varsat …….……….........,

Ocupatie…………………Loc de munca……………………………
Persoana expusa politic: □ DA, functia:…………………… □ NU

cu sediul social in localitatea …………..………..,

Domiciliat in ……………………. str. ………………………………

str…………………………, nr….., bl……., ap….,
sector/județ……………….., cod postal…………..,

nr…., bl….., et……., apt. .… sector/judet……………………...……

Tara……………………..,.. , tel..………………….,

cod
fax......………..…

fax………………, pagina web……………………,

postal..…………...telefon……………………

Adresa de e-mail……………..……………………………………....

Adresa e-mail……………………………………...,

Cont bancar deschis la …….………………, sucursala…....……….

Codul IBAN…..………………………………...…,

cod

deschis la…………….…, Sucursala……………....

IBAN…………………………………………………….……….

beneficiarul real al fondurilor : □ DA
□ NU, beneficiarul real este:
Nume………………………… Prenume..…...………………………..….. Pseudonim……………..………………………..
CNP……...………………………..… Data nasterii……………. Tara…………………Localitatea………………………….
ID: □ CI / □ Pasaport / □ Permis de sedere Seria….. Nr..…… Data emiterii…………… Emis de………….……………
Cetatenie………………………... Nationalitate…………………...….…... Tara de origine…………………………………
Rezident □ DA

□ NU

Domiciliat in ……………………. str. ….………………… nr…., bl….., et……., apt. .… sector/judet……………………..
cod postal………..… telefon……………………………… Adresa de e-mail……………..………………………………….
Ocupatie…………………Loc de munca………………….. Persoana expusa politic: □ DA, functia:……………… □ NU
Cont bancar deschis la …….………………, sucursala…………….cod IBAN………………………………………………
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Prin Reprezentant legal (daca este cazul):
□ Dna. / □ Dl.
Nume……………………………... Prenume..…...………………………..….. Pseudonim……………..…………………
CNP……...……………………….. Data nasterii……………. Tara…………………Localitatea…………………………..
ID: □ CI / □ Pasaport / □ Permis de sedere Seria…... Nr..…… Data emiterii……………… Emis de………….…………
Cetatenie………..……………...… Nationalitate………..…………...…....Tara de origine…………………………………
Rezident □ DA □ NU
Domiciliat in ……………………. str. ….………………… .nr…., bl….., et……., apt. .… sector/judet……………………
cod postal………..… telefon……………………………… Adresa de e-mail……………..………………………….…….
Ocupatie………………Loc de munca………………….. Persoana expusa politic: □ DA, functia:……………… □ NU
in calitate de……………………………………….
in baza procurii / imputernicirii nr…………./ ……../ ……../ ………………… (zz/ll/aaaa) anexata

respectiv, prin reprezentant persoana juridica:
Denumire…………………………………………... Forma juridica (S.A./S.R.L./alta)………… Nr. inmatriculare la
Registrul Comerțului (sau echivalent) ………………………………Cod fiscal (CUI) (sau echivalent)
………………………..., capital social subscris si varsat …….………..……., cu sediul social in localitatea
…………..………….............., str…………………………, nr….., bl……., ap…., sector/județ……………….., cod
postal……………, Tara…………………….... , tel..……………….., fax………………, pagina web……………………,
Adresa e-mail…………………………, Codul IBAN…..…………………………………, deschis la……….……….…,
Sucursala…………….....
in calitate de……………………………………….
in baza procurii / hotararii .................. nr…………./ ……../ ……../ ………………… (zz/ll/aaaa) anexata

PRIN SEMNAREA ACESTUI FORMULAR, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE SI CELE MENTIONATE IN
PROSPECTUL UE PENTRU CREȘTERE APROBAT DE CATRE AUTORITATEA DE SURPAVEGHERE FINANCIARA PRIN
DECIZIA Nr. 925 /22.07.2021, SOLICIT REVOCAREA SUBSCRIERII EFECTUATA LA DATA
/___/
IN CADRUL OFERTEI AFERENTE MAJORARII DE CAPITAL SOCIAL AL MAGAZIN UNIVERSAL
MARAMURES S.A. HOTARATA PRIN A.G.E.A. DIN 21.04.2021 PENTRU_______________ACTIUNI NOU EMISE LA
PRETUL DE EMISIUNE EGAL CU _____________ lei/acțiune
DE ASEMENEA, DECLAR CA REVOCAREA ESTE INTEGRALA, CONFORM PREVEDERILOR PROSPECTULUI DE OFERTA.
DECLAR CA AM CAPACITATEA LEGALA SI STATUTARA DE A SEMNA PREZENTUL FORMULAR DE REVOCARE A
SUBSCRIERII SI NU AM CUNOSTINTA DESPRE NICIUN FAPT SAU ACTIUNE A UNEI TERTE PARTI CARE AR PUTEA
AFECTA SAU LIMITA ACEASTA CAPACITATE.
SUMA DE
AFERENTA SUBSCRIERII INTEGRAL REVOCATE IMI VA FI RETURNATA IN
CONTUL DE PLATI ULTERIOARE MENTIONAT IN FORMULARUL DE SUBSCRIERE, AL CARUI TITULAR SUNT.
Anexez la prezentul formular de revocare a subscrierii documentele expres indicate in cuprinsul Prospectului
Nume si prenume Subscriitor _
Nume si prenume Reprezentant (daca e cazul)_
Semnatura si stampila (daca e cazul)_
Incheiat astazi,

ora:
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