SOCIETATEA COMERCIALA VES SA
545400 - SIGHISOARA - MURES
Str. Mihai Viteazu nr. 102
Tel: 00-40-265-773840
Fax: 00-40-265-778865 / 779710
E-mail: contact@ves.ro
web: www.ves.ro; www.caldi.ro

Nr. inreg. J26/2 - 1991 / C.I.F.: RO 122.36.04
Capital social subscris şi vărsat: 7200000 RON
IBAN: RO20RNCB0191015637720001 - BCR
IBAN: RO31BRDE270SV02708012700 - BRD
IBAN: RO95BTRL02701202119746XX - BT
IBAN: RO02TREZ4785069XXX000410 - TREZ

CATRE

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE BUCURESTI
FAX: 021/3266848 – 021/3266849
BURSA DE VALORI BUCURESTI
FAX: 021/2569276

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006

Data raportului: 16.07.2010
Denumirea societatii comerciale: S.C. VES S.A.
Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102
Fax: 0265/778865 – 0265/779710
Telefon: 0265/773840
Cod unic de inregistrare: RO 1223604
Numar de ordine in Registrul Comertului: J-26-2/1991
Capital social subscris si varsat: 10.116.972 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB

Evenimente importante de raportat:

Convocarea şedinţei Consiliului de Administraţie al S.C. VES S.A. pentru data de 23.07.2010
având ca punct pe ordinea de zi majorarea capitalului social al societăţii:
“1. Aprobarea efectuării majorării capitalului social al S.C. VES S.A. SIGHIŞOARA, în baza
art. 8 şi art. 34 alin. 1 pct. V. din Actului Constitutiv al Societăţii, de la 101.169.720 acţiuni
la 136.312.000 acţiuni, respectiv o creştere a capitalului social al societăţii de 35%, de la
valoarea de 10.116.972 RON la 13.631.200 RON, prin emisiunea unui număr de 35.142.280
acţiuni nominative noi, în valoare totala de 3.514.228 RON, având o valoare nominală de
0,1 RON, la preţul de emisiune de 0,1 RON/acţiune, prin respectarea dreptului de
preempţiune al acţionarilor. Dacă majorarea de capital propusă nu este subscrisă integral,
capitalul social va fi majorat în cuantumul subscrierilor primite.
Majorarea de capital este necesara pentru asigurarea şi îmbunătăţirea echilibrului financiar
al companiei.”
2.
Aprobarea buletinelor de subscriere în forma prevăzută de Anexa 1 – Buletin
Subscriere Persoane Fizice şi Anexa 2 – Buletin Subscriere Persoane Juridice, la prezentul
convocator.
3.

Aprobarea procedurii de subscriere după cum urmează:

a. Acordarea acţionarilor/deţinătorilor drepturilor de preferinţă, înregistraţi în Registrul
Acţionarilor Societăţii ţinut la Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare, a dreptului de
a subscrie 0,35 acţiuni noi la 1 acţiune (o acţiune) deţinută, de către acţionarii/deţinătorii
de drepturi de preferinţă, într-o perioada de 31 de zile de la data publicării deciziei
Consiliului de Administraţie în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dar nu anterior
datei de înregistrare. În această etapă, fiecare acţionar va putea subscrie 35% din numărul
său de acţiuni deţinute la data de înregistrare, iar valoarea obţinută va fi rotunjită în minus
sau în plus, după cum valoarea este sub sau peste 50% din valoarea unei acţiuni.
b. În cazul în care acţiunile oferite spre subscriere nu vor fi subscrise integral, acţiunile
rămase nesubscrise pot fi subscrise pro-rata doar de către acţionarii care au subscris la
majorarea de capital social în prima etapă, într-un termen de 5 zile lucrătoare de la
expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinţă prevăzut de paragraful a) de
mai sus;
c. Aprobarea anulării acţiunilor nou emise rămase nesubscrise după prima şi a doua etapă
de subscriere;

d. Aprobarea efectuării plăţii acţiunilor integral la data subscrierii, în numerar sau prin
ordin de plata, în următorul cont al Societăţii:
Contul nr. RO24RNCB 0191 0156 3772 0317 deschis la Banca Comerciala Romana, din
localitatea Sighisoara;
e. Aprobarea depunerii buletinelor de subscriere la sediul Societăţii, zilnic de luni până
vineri, orele 10:00 – 17:00. Subscrierea urmând a fi consideră valabilă prin completarea şi
depunerea la sediul Societăţii a buletinului de subscriere însoţit de dovada plăţii integrale a
virării valorii totale a acţiunilor subscrise în contul Societăţii. Nedepunerea buletinului de
subscriere împreună cu dovada achitării acţiunilor subscrise şi respectiv creditarea
contului de subscriere atrage nulitatea buletinului de subscriere.
4. Aprobarea datei de 09.08.2010 ca dată de identificare şi înregistrare a acţionarilor
asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Deciziei Consiliului de Administraţie
VES S.A., în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piaţa de
capital, astfel încât acţionarii prezenţi în Registrul Acţionarilor Societăţii furnizat de
Depozitarul Central S.A. pentru acea dată vor avea dreptul de a participa la majorarea
capitalului social.”

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
FARCAS ALEXANDRU

