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Catre: Bursa de Valori BucureКti 

          Autoritatea de Supraveghere Financiara 

ASC 4941/23.02.2022 

 RAPORT CURENT 
Rezultate aferente Etapei II a opera郡iunii de majorare a capitalului social 

 
Raport curent in conformitate cu Regulamentul BVB privind pia郡a AeRO , Legea 24/2017, 

Regulament ASF 5/2018, Regulamentul UE nr. 596/2014 

Data raportului 23.02.2022 

Denumirea entit<郡ii emitente ASCENDIA S.A. 

Sediul social Str. Eufrosin Potec< Nr.40, Et.1, Sector 2, Bucure群ti 

Num<rul de telefon/fax/email Telefon/fax: 021 312.42.26, Email: office@ascendia.ro  

Codul Unic de Înregistrare la O.R.C. RO 21482859 

Num<r de ordine in Registrul Comer郡ului J40/6604/30.03.2007 

Capital social subscris si v<rsat 144.444,40 RON aferent 1.444.444 ac郡iuni cu val. nom. de 0,1 RON 

Pia郡a reglementata pe care se tranzac郡ioneaz< Bursa de Valori Bucure群ti – ATS, AeRO - Premium 

Cod LEI 315700DLIITW8APMVF93 

   

Eveniment important de raportat: Încheierea Etapei II de subscriere aferenta opera郡iunii de majorare 
a capitalului social (MCS) 

Conducerea ASCENDIA S.A., denumit< în continuare „Societatea”, informeaz< persoanele interesate cu 
privire la finalizarea opera郡iunii de majorare a capitalului social, derulat< în conformitate cu prevederile 
statutare, legale 群i ale Prospectului UE pentru cre群tere aferent opera郡iunii de majorare a capitalului social 
al Societ<郡ii, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiar< prin Decizia ASF nr. 1486 din data de 
24.11.2021. 

A群a cum reiese din hot<rârea Administratorului Unic de constatare a rezultatelor opera郡iunii de majorare 
a capitalului social nr. 4940/23.02.2022, din num<rul total de 361.111 ac郡iuni nou emise, s-a subscris un 
num<r de 230.099 ac郡iuni, reprezentând 63,72% din Ofert<, astfel:  

• În prima etap< a opera郡iunii de subscriere în baza exercit<rii drepturilor de preferin郡< (oferta 
public<), s-au subscris 40.848 ac郡iuni la pre郡ul de RON 11.6159 /ac郡iune, prin care Societatea a 
atras RON 474.486,31. 

• În cea de a doua etap<, au fost validate subscrierile pentru 189.251 ac郡iuni r<mase nesubscrise în 
etapa I 群i ofertate în plasament privat la pre郡ul de emisiune de RON 19,5 /ac郡iune, valoarea 
sumelor atrase fiind de RON 3.690.394,5. 
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DECIZIA ADMINISTRATORULUI UNIC AL SOCIETĂȚII

ASCENDIA S.A.

Nr. ASC4940 din data de 23.02.2022

Administratorul Unic al societății ASCENDIA S.A., societate pe acțiuni având sediul social în 
București, Str. Eufrosin Poteca nr.40, Et.1, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului 
sub numărul J40/6604/2007, CIF 21482859, (,,Societatea”),

în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, cu cele ale Actului Constitutiv al Societății și având în vedere hotărârile 
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății (AGEA) din data de 28.08.2021 și în 
baza adresei SSIF GOLDRING S.A., SSIF,  nr.CC50/22.02.2022 de notificare a închiderii cu 
succes a plasamentului privat de acțiuni nou emise în cadrul celei de a doua etape a operațiunii de 
majorare a capitalului social al Societății

DECIDE

Art.1 Se constată că operațiunea de majorare a capitalului social cu aport în numerar prin emisiune 
și ofertare de acțiuni nou emise în cadrul plasamentului privat a fost derulată în conformitate cu 
cele aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin Hotărârea din data de 
28.08.2021 precum și în conformitate cu Prospectul de ofertă aprobat de către ASF prin Decizia 
nr. 1486/24.11.2021 și cu prevederile Documentului de Ofertă aferent celei de a doua etape 
(plasamentul privat).

Art.2 Se constată rezultatele celei de a doua etape ale operațiunii de majorare de capital social prin 
emisiune de noi acțiuni cu aport în numerar derulată prin plasament privat astfel:

2.1. La data închiderii plasamentului privat au fost validate subscrierile pentru un număr de  
189.251 acțiuni la prețul de emisiune de 19,5 lei/acțiune, în valoare totală de 3.690.394,5 lei.

2.2. La data închiderii plasamentului privat a rămas un număr de 131.012 acțiuni nesubscrise
din numărul total ofertat în etapa a doua.

Art.3 Se decide anularea celor 131.012 acțiuni rămase nesubscrise în etapa a doua, în conformitate 
cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.08.2021, precum și în 
conformitate cu Prospectul de ofertă aprobat de către ASF prin Decizia nr. și cu prevederile 
Documentului de Ofertă aferent celei de a doua etape (plasamentul privat).
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Art.4 Se constată rezultatul operațiunii de majorare de capital social prin emisiune de noi acțiuni 
cu aport în numerar derulată în două etape conform hotărârii organelor statutare și Prospectului de 
ofertă aprobat de către ASF prin decizia nr. 1486/24.11.2021, astfel:

4.1. În prima etapă a operațiunii de subscriere în baza exercitării drepturilor de preferință 
(oferta publică), s-au subscris 40.848 acțiuni la prețul de 11.6159 lei/acțiune, pentru care s-au 
vărsat sume în cuantum de 474.486,31 lei.

4.2. În cea de a doua etapă, au fost validate subscrierile pentru 189.251 acțiuni rămase 
nesubscrise în etapa I și ofertate în plasament privat la prețul de emisiune de 19,5 lei/acțiune, 
din care 19,4 lei/acțiune reprezintă prima de emisiune. La plasamentul privat au participat 114
investitori, valoarea totală a sumelor atrase fiind de 3.690.394,5 lei.

Art.5 Se constată majorarea capitalului social cu un număr de 230.099 acțiuni ordinare, 
nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei / acțiune, în valoare totală de 4.164.880,81 lei, din 
care 23.009.90 lei reprezintă valoarea nominală totală, iar 4.141.870,91 reprezintă prima de 
emisiune.

Art.6 Se decide modificarea  Actului Constitutiv al Societății, ca urmare a majorării capitalului 
social prin emitere de noi acțiuni cu aport în numerar, aprobând totodată Actul Constitutiv 
actualizat al Societății, cu următoarele actualizări:

6.1. Art. 6.1 din Actul Constitutiv referitor la capitalul social se modifică și avea următorul 
conținut: „6.1. Capitalul social subscris de acționari constă în aport în numerar și este în 

valoare totală de 167.454,30 lei, vărsat integral de asociați.„

6.2. Art. 6.2 din Actul Constitutiv referitor la numărul de acțiuni se modifică și avea următorul 
conținut: „6.2. La data actualizării prezentului Act Constitutiv, Capitalul social este împărțit 

în 1.674.543 de acțiuni nominative, ordinare si dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 

lei fiecare, subscrise în întregime de către acționari.”

Art.7 Înregistrarea noului capital social și a Actului Constitutiv actualizat la ONRC și înregistrarea 
operațiunii la instituțiile pieței de capital.

Art. 8 Ducerea la îndeplinire a prezentei decizii, inclusiv semnarea oricărui document necesar în 
legătură cu aceasta și a actului constitutiv actualizat este mandatată Administratorului Societății,
domnul Cosmin Mălureanu.

Administrator Unic

Cosmin Mălureanu

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


