
Catre,  

  ROFEP SA Urziceni 

 

 

 

CERERE DE RETRAGERE 
 
 
  

Subsemnatul (*) ………………………………….., solicit retragerea din ROFEP S.A.Urziceni si plata actiunilor  pe 
care le detin la data de inregistrare (05.02.2016), la pretul de 2,68 lei/actiune aprobat in Adunarea Generala 
Extraordinara a Actionarilor din data de 05.11.2015. Declar ca sunt actionar al ROFEP S.A.Urziceni si posed un numar 
de ………… actiuni. 
Declar ca aceasta solicitare de retragere este irevocabila. 
 
Retragerea mea din ROFEP S.A.Urziceni se face in baza Regulamentului CNVM nr.1/2006 cu modificarile si 
completarile ulterioare si a Hotararii AGEA ROFEP S.A. Urziceni din data de 05.11.2015.  
Am luat la cunostinta ce pentru a intra in posesia sumei aferente valorii actiunilor detinute de mine, actiunile sunt 
transferate in Clasa 1 a Depozitarului SIBEX. 
 
In consecinta, va solicit sa imi achitati contravaloarea  actiunilor detinute de mine, determinata potrivit dispozitiilor 
legale: 
 � prin Agentul de plata (Banca..................................................), urmand a ma prezenta personal pentru a ridica 
banii in numerar 
sau 

� prin virament bancar, in contul personal: ………...........………………...….., deschis la Banca 
…………..........…………….. 
Date personale: 

a) Pentru persoane fizice  
Nume si prenume …………………....................… 
Act de identitate BI/CI seria…… nr………………..eliberat de ............................. la 
data:................................................ 
CNP …………………… 
Adresa completa 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Telefon ……………….. 
 
Reprezentat prin (**): 
Nume si prenume …………………… 
 Act de identitate BI/CI seria…… nr………………..eliberat de ................................ la 
data:................................................ 
 

b) Pentru  persoane juridice 
Denumirea ……………………………………. 
Nr. inregistrare ORC ………………………….Sediu social ............................................................. 
CUI …………………………………………… 
Reprezentant legal: 
Nume si prenume ……………………................................................ CNP 
............................................................................... 
Act de identitate BI/CI seria…… nr………………..eliberat de ................................ la 
data:................................................ 

 
 

Am luat la cunostinta si sunt de acord ca ROFEP S.A.Urziceni nu este raspunzatoare de nici o obligatie fiscala sau de 
alta natura ce decurg din transferul actiunilor detinute de mine, incluzand cheltuielile bancare ocazionate de trimiterea 
banilor, aceste obligatii cazand exclusiv  in sarcina mea. 
Anexez urmatoarele documente: 



Pentru persoane fizice: copie B.I./C.I./Pasaport certificata conform cu originalul, declaratie pret mediu achizitie insotita 
de documente justificative (extras de portofoliu pentru actiuni dobandite in afara PPM), extras de cont bancar in 
original; 
Pentru persoane juridice: copie CUI, certificat constatator ORC (in original) copie B.I./C.I. reprezentant legal, extras de 
cont bancar in original. 
 
Actiunile detinute de mine provin din: 

- �   P.P M.; 
- �   achizitie  pe BVB sau alta modalitate, la pretul mediu de ………. lei/actiune (***) 

 
Subsemnatul, cunoscand sanctiunile Codului Penal privind falsul si uzul de fals in declaratii nesincere, declar pe proprie 
raspundere ca actiunile care fac obiectul cererii de retragere nu sunt grevate de sarcini si ca datele mentionate in aceasta 
cerere si in actele anexate referitoare la persoana mea corespund intrutotul realitatii. 
 
Prin semnarea prezentei Cereri, subsemnatul/subscrisa, imi dau consimtamantul si autorizez ROFEP S.A. Urziceni sa 
prelucreze datele mele personale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire 
la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Cunosc ca am dreptul de acces, dreptul de a 
corecta datele mele personale, dreptul de opozitie si dreptul de a fi informat de catre ROFEP S.A. Urziceni conform 
legii anterior mentionata. 
 
 
Subsemnatul declar ca sunt de acord fara rezerve cu conditiile prezentate mai sus. 
 
 
 
Data                                                            Semnatura  
                          (stampila) 
 
 
 
(*) Numele si prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice 
 (**) Procura legalizata  
(***) In cazul in care nu se bifeaza nici o optiune si/sau nu vor fi furnizate documente justificative se va considera 
pretul de achizitie zero. Pentru actiunile dobândite în urma unei succesiuni, preţul de achiziţie la momentul transferului 
ulterior este considerat zero, la care se adaugă cheltuielile aferente întocmirii actelor, pe baza unor documente 
justificative. În cazul în care nu există documente pentru justificarea preţului de cumpărare de către deţinătorul defunct, 
valoarea fiscală este considerată zero. 
 


