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Eveniment important de raportat: Încheierea Etapei I de subscriere aferentă operațiunii de majorare a
capitalului social (MCS) aflate în desfășurare
Conducerea ASCENDIA S.A., denumită în continuare „Societatea”, informează persoanele interesate cu
privire la încheierea primei etape a operațiunii de majorare a capitalului social, derulată în conformitate
cu prevederile statutare, legale și ale Prospectului UE pentru creștere aferent operațiunii de majorare a
capitalului social al Societății, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia ASF nr.
1486 din data de 24.11.2021.
În prima etapă, derulată în perioada 27.12.2021 - 26.01.2022, au fost subscrise 40.848 acțiuni, care
reprezintă 11,31% din numărul total de 361.111 de acțiuni obiect al ofertei. Actionarii fondatori din
familia Malureanu, care dețineau la data de înregistrare cumulat 88% din capitalul social al Societății, nu
au subscris în Etapa 1, pentru a facilita creșterea lichidității acținilor companiei prin plasamentul privat
ce va fi derulat în Etapa II.
Așadar, restul de 320.263 acțiuni rămase nesubscrise în Etapa I vor fi oferite în cadrul unui plasament
privat intermediat de SSIF Goldring, în perioada 09.02.2022 – 22.02.2022, către un număr maxim de
149 investitori de retail alături de un număr nelimitat de investitori profesionali. Plasamentul privat
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poate fi închis anticipat la decizia Emitentului, în baza consultărilor cu Intermediarul.
Prețul la care vor fi oferite acțiunile în plasamentul privat va fi mai mare decât cel din prima etapă,
urmând a fi stabilit prin hotărârea Administratorului Unic și comunicat către piață, prin intermediul unui
raport curent.
Director General
ASCENDIA S.A.
Cosmin Mălureanu
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