
Procedura retragere actionari

In data de 05.11.2015 s-a desfasurat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ROFEP
S.A. Urziceni in cadrul careia s-a aprobat cu 2.328.958 voturi, reprezentand 89,81% din
capitalul social, retragerea de la tranzactionare a valorilor mobiliare emise de ROFEP S.A.
Urziceni, in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare. Hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.
6729/03.12.2015, pe site-urile ASF si SIBEX precum si in ziarele Bursa si Curierul National

Conform art. 87 alin (4) litera d (ii) punctul 8 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare, «acţionarii care nu sunt de acord cu hotărârea privind retragerea
de la tranzacţionare pot solicita retragerea din societate, în termen de 45 de zile de la
data de înregistrare, prin transmiterea în scris către societate a unei solicitări în acest
sens. În cadrul respectivei solicitări se precizează şi modalitatea prin care se doreşte
efectuarea plăţii, cu respectarea modului de plată stabilit conform prevederilor art. 1061».

Art. 1061 - (1) Procesarea plăţilor reprezentând dividende şi orice alte sume cuvenite
deţinătorilor de valori mobiliare potrivit deciziilor organelor societare/organelor în drept ale
emitentului se va realiza prin intermediul depozitarului central al valorilor mobiliare, potrivit
regulilor emise în acest sens de către acesta, și al participanților la sistemul de compensare-
decontare și registru în conformitate cu prevederile legale. 
(2) În cazul unui acţionar/deținător de valori mobiliare care nu are deschis un cont de valori
mobiliare la un intermediar participant la sistemul de compensare-decontare şi registru al
depozitarului central, plata dividendelor/altor sume cuvenite deținătorilor de valori mobiliare se
realizează de către depozitarul central prin intermediul agentului de plată desemnat, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, de către emitentul la care respectivul
acţionar/deținător de valori mobiliare are deţineri. 
(3) În cazul unui acţionar/deținător de valori mobiliare care are deschis un cont de valori
mobiliare la un intermediar participant la sistemul de compensare-decontare şi registru al
depozitarului central, plata dividendelor/altor sume cuvenite deținătorilor de valori mobiliare se
realizează de către depozitarul central prin intermediul depozitarului central și al participanților
la sistemul de compensare-decontare și registru al depozitarului central. 
(4) Regulile depozitarului valorilor mobiliare privind procesarea plăţilor vor cuprinde cel puţin
următoarele: 
a) modalitatea de procesare a plăţilor către deținătorii de valori mobiliare care nu au conturi de
valori mobiliare deschise la un participant la sistemul de compensare-decontare și registru și
către cei care au conturi de valori mobiliare deschise la un participant la sistemul de
compensare-decontare și registru; 
b) termenele şi modalităţile de primire şi de transmitere a informaţiilor şi instrucţiunilor privind
plăţile astfel încât să se faciliteze comunicarea dintre emitenţi, participanţi şi deţinători de valori
mobiliare şi să se asigure informarea corespunzătoare a participanţilor la sistem în vederea
operării de către aceștia a plăţilor în conturile clienţilor din evidenţele proprii; 
c) formatul mesajelor primite şi transmise cu privire la plăţi care trebuie să fie unul standardizat
şi să permită transmiterea nealterată a informaţiei către persoanele vizate.

Conform art. 87 alin (4) litera d (ii) punctul 9 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare, «dreptul prevăzut la pct. 8 poate fi exercitat de acţionarii



existenţi la data de înregistrare cu condiţia ca aceştia să fi deţinut respectivul pachet de
acţiuni şi la data de referinţă a AGEA care a hotărât retragerea de la tranzacţionare».

In concluzie, incepand cu data de 06.02.2016 pana la data de 21.03.2016, inclusiv, actionarii
societatii care nu au fost de acord cu hotararea AGEA anterior mentionata pot solicita
retragerea din societate prin completarea si semnarea unei Cereri de retragere la sediul
societatii sau prin transmiterea acesteia la sediul societatii prin scrisoare recomandata cu
confirmare de primire (modelul de cerere este disponibil la sediul societatii sau pe site-ul
www.rofep.ro).

Actiunilor detinute de actionarii care solicita retragerea vor fi transferate in Clasa 1 a
Depozitarului SIBEX.

Impreuna cu respectiva Cerere, semnata si stampilata, dupa caz, veti depune urmatoarele
documente:

- pentru persoane fizice: copie B.I./C.I./Pasaport, declaratie pret mediu achizitie insotita
de documente justificative (pentru actiuni dobandite in afara P.P.M.), extras de cont
bancar cu codul IBAN;

- pentru persoane juridice: copie CUI, certificat constatator O.R.C. (original), copie B.I./C.I.
reprezentant legal, extras de cont bancar cu codul IBAN.

In termen de cel mult 15 zile lucratoare de la depunerea cererii actionarii vor primi
contravaloarea actiunilor pe care le detin in numerar de la Banca ........................ sau in contul
bancar indicat in cererea de retragere, in conformitate cu prevederile art. 1061/Reg.CNVM
1/2006.
Toate obligatiile fiscale sau de alta natura (impozit de 16% pe castigul de capital, C.A.S. etc) ce
decurg din transferul titlurilor de valoare, in conformitate cu dispozitiile Codului Fiscal, cad in
sarcina detinatorului, la fel si bancare ocazionate de trimiterea banilor.

In urma derularii operatiunii de delistare, ROFEP S.A. Urziceni va deveni societate de tip inchis,
actionarii care nu isi exercita dreptul de retragere isi vor pastra aceasta calitate, iar transferurile
ulterioare se vor efectua cu respectarea prevederilor legale si statutare in vigoare ale Societatii.


