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PROSPECT CONTACTOARE S.A. 

Nota catre investitori 

Acest Prospect {"Prospectul") cantine informatii in legatura cu majorarea de capital prin aport de 
numerar adoptata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor ("AGEA") a 
CONTACTOARE S.A. ("Emitentul''} din data de 31 .03.2022. 
ln respectiva Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor CONTACTOARE S.A. s-a hotarat 
majorarea capitalulul social al societatii prin aport de numerar, in doua etape, cu suma de pana la 
27.000.000 lei, aport destinat asigurarii fondurilor necesare derulării de investiţii, asigurarea capitalului 
de lucru necesar funcţionărîi Societăţii, plasamente financiare etc, respectiv de la valoarea actuala 
7.161.045 lei pana la valoarea totala maxima de 34.161 .045 lei. prin emiterea a maxim 10.800.000 
actiuni noi cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune. 

ln Etapa I a majorarii de capital actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor linut de catre Depozitarul 
Central S.A. la data de înregistrare, 19.04.2022, au dreptul de a subscrie actiuni din prezenta emisiune 
proportional cu cota detinuta din capitalul social al Societalii la respectiva data de înregistrare. Termenul 
de subscriere in Etapa I este de 31 de zile de la data stabilita in cadrul prezentului Prospect 
Oferirea actiunilor noi catre actionarii existenti la data de inregistrare, in baza dreptului de preferinta, se 
va face la pretul de subscriere de 2,5 lei/actiune. ) 

Actiunile ramase nesubscrise de actionari in cadrul perioadei pentru exercitarea dreptului de preferinta 
vor fi oferite spre vanzare in a doua Etapa a majorarii de capital social, printr-o oferta adresată unui 
număr mai mic de 150 investitori, agreati de Consiliul de Administratie al Emitentului, la pretul de 
vanzare de 2,6 tlf actiune. Etapa a li-a va avea 30 zile calendaristice incepand cu ziua lucratoare 
imediat urma M zilei in care Consiliul de Administratie al Emitentului va transmite catre BVB Raportul 
privind sub . ere~periţ>ada de exercitare a dreptului de preferinta, cu posibilitatea închiderii 
anticipate. i ~~ ~ i 

~ r 0s~ ~1 

Operaţiuneâ,d.e stJ'B~criere djh Etapa I se va realiza in baza unui prospect aprobat de ASF. Etapa a li-a 
majorarii capftslului s~ iat'IMI face obiectul prezentului prospect. Operaţiunea de subscriere din Etapa li 
se va realiza cu'respectarea prevederilor art. 1 alin. (4) lit. b) din Regulamentul nr. 1129 din 14 iunie 
2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al 
admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 
2003/71/CE, intrucat se adreseaza unui numar mai mic de 150 de persoane. 
Actiunile ramase nesubscrise si dupa Etapa a li-a vor fi anulate. 
Pentru evitarea oricarei neclaritati, nu se admite subscrierea fractionata a actiunilor. Subscrierile se vor 
valida prin rotunjire la întregul inferior. 

Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscrise şi varsate in contul societaţii in 
perioada de subscriere. 

Intermediarul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la performantele viitoare ale Emitentului. 

ln urma verificarii acestui Prospect, Emitentul isi asuma raspunderea pentru continutul sau si confirma 
realitatea, exactitatea si acuratetea informatiilor continute in acesta. 

Nicio persoana nu este autorizata sa dea alte informalii sau se faca declaratii sau aprecieri, cu exceptia 
celor incluse in Prospect. ln situatia in care vor fi difuzate informalii sau vor fi facule declaratii sau 
aprecieri ce nu sunt incluse in Prospect, trebuie considerate ca fiind facule fara autorizarea Emitentului 
sau a Intermediarului, care nu isi vor asuma nicio raspundere in acest sens. 

lnainte de a subscrie, fiecare actionar trebuie sa realizeze o evaluare independenta prin mijloace proprii 
a Emitentului si sa nu se bazeze doar pe informalii cuprinse in prezentul Prospect. 
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PROSPECT CONTACTOARE S.A 

Emitentul si Intermediarul nu vor avea nicio raspundere pentru executarea subscrierilor primite conform 
acestui Prospect in caz de forta majora (evenimente neprevazute si care nu pot fi evitate sau 
evenimente in afara controlului partilor cum ar fi, dar fara a se limita la, întreruperea energiei electrice, 
revolte sociale, seisme, modfficari legislative sau alte asemenea cauze). 

Acest Prospect nu trebuie interpretat ca o recomandare din partea Emitentului sau a Intermediarului 
pentru achizitia de actiuni descrise in acesta. ln luarea deciziei de a investi in actiunile descrise in acest 
document, investitorii ar trebui sa se bazeze pe propria analiza, inclusiv pe avantajele si riscurile 
implicate. Fiecare cumparator al actiunilor va respecta toate legile sl regulamentele in vigoare, Emitentul 
sau Intermediarul neavand vreo responsabilitate in acest sens. Fiecare investitor ar trebui sa solicite 
sfatul propriflor consultanti juridici, financiari sau de alta natura, contabililor sau consilierilor, referitor la 
aspectele juridice, fiscale, comerciale si financiare si la aspectele implicate in achizitia, detinerea sau 
vanzarea de actiuni. Emitentul sau Intermediarul nu isi asuma nicio responsabilitate in acest sens. 

Acest Prospect a fost aprobat de catre ASF prin Decizia nr . .. M.f:/.?l?..'.C?f-.. 2-.o}L 

DEFINITU 
ln cadrul acestui Prospect, cu exceptia cazului in care se prevede contrariul in mod explicit, urmatorii 
termeni, vor avea urmatoarele semnificatii, aplicabile atat formelor de singular cat si celor de plural: 

Actul constitutiv - actul constitutiv al CONTACTOARE S.A., care sta la baza într - " si functionarii 
Emitentului ~r:.~~AA. v. ec_.,~~ 

<) -?~-;.\ 
Actiuni - totalul actiunilor emise de catre Emitent la un anumit moment (inai '3' sUAajqr.area de 

capital) ţ APROBAT ,E.t 
Actionarii - persoanele care detin actiuni emise de catre Emitent si care su ?i m~ strati j_fi'Registrul 
Actionarilor · -'~ 

BVB - Bursa de Valori Bucuresti 

Consiliul de administratie-Consiliul de Administratie al CONTACTOARE S.A. 

) ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiara 

Drept de preferinta - valoare mobiliară negociabila, care incorporeaza dreptul titularului său de a 
subscrie cu prioritate actiuni în cadrul unei majorari a capitalului social, proportional cu numărul de 
drepturi detinute la data subscrierii, într-o perioada de timp determinata 

Drept de alocare - valoare mobiliara negociabila care certifică dreptul delinătorului de a primi o actiune 
care îi va fi atribuită la momentul înregistrării majorării capitalului social la Depozitarul Central 

Emitentul sau Societatea - CONTACTOARE S.A., cu sediul in Str. Mesteacanului nr. 10, Buzau, Jud. 
Buzau, înregistrata la Registrul Comertului Buzau sub nr. J10/594/1991, CUI 1145395. 

Etapa I a majorarii de capital - subscrierea in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta. 

Etapa a li-a a majorarii de capital - subscrierea in cadrul ofertei adresată unui număr mal mic de 150 
investitori, agreati de Consiliul de Administratie al Emitentului. 
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PROSPECT CONTACTOARE SA. 

Formular de subscriere in Etapa I - perioada de preferinta - formular care trebuie semnat de actionar 
pentru subscrierea în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta. 

Formular de retragere a acceptului de subscriere in Etapa I - în perioada de preferinta - formular 
care trebuie semnat de actionar pentru a revoca subscrierea in cadrul perioadei de exercitare a 
dreptului de preferinta, in cazul în care prezentul Prospect face obiectul unui amendament 

Legea 24/2017 - Legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata; 

Legea Societatilor Comerciale-Legea 31/1990, cu modîficarile ulterioare 

Majorarea de capital - majorarea de capital a Emitentului astfel cum a fost decîsa prin Hotararea din 
31.03.2022 a Adunarii Generale Extraordinare a Emitentului 

Participant - Intermediarii/firmele de investitii inscrisi in Registrul public al ASF, admisi in aceasta 
calitate în sistemul Depozitarului Central 

Prospectul - Prezentul Prospect - va fi publicat pe site-ul Intermediarului, la adresa www.estinvest.ro, 
pe site-ul Emitentului si al BVB, împreuna cu Formularul de subscriere, respectiv, retragere a acceptului 
de subscrier 

~\IEGHE~ 
~ --:~ R .. 

RON g-, oneda:[!Jltiut)P.la a omame, 
o Cj~ t\ 

Reg lm~1JhŞ!2D1fl- Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi 
oper m i#Î>taţa, cu -'modificarile si completarile ulterioare; 

o 
~I}~ »"~ 

Regula . ~ 80/2019 - Regulamentul (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al 
Parlamentului European sial Consiliului in ceea ce priveste formatul, continutul, verificarea si aprobarea 
prospectului care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de 
valori moblliare la tranzactionare pe o piata reglementata si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
809/2004 al Comisiei; 

Regulamentul nr. 979/2019 - Regulamentul (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al 
Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare 
referitoare la informatiile financiare esentiale din rezumatul prospectului, publicarea si clasificarea 
prospectelor, comunicarile cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect si 
portalul pentru notificari si de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei si a 
Regulamentului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei; 

Regulamentul 337/2021 - Regulamentul (UE) de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 in ceea 
ce priveşte prospectul UE pentru redresare şi ajustările specifice pentru intermediarii financiari şi a 
Directivei 2004/109/CE în ceea ce priveşte utilizarea formatului de raportare electronic unic pentru 
rapoartele financiare anuale, în scopul susţinerii redresării în urma crizei provocate de COVID-19; 

Regulamentul nr. 1129/2017 - Regulamentul (UE) privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei 
oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o plata 
reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE; 

Sectiunea I - Sectiunea din cadrul sistemului Depozitarului Central in care sunt evldentiate conturile 
individuale in care instrumentele financiare sunt înregistrate direct in numele si pe seama proprietarului, 
conturi care nu sunt in administrarea unui Participant. 

Sectiunea li - Sectiune din cadrul sistemului Depozitarului Central in care sunt evidentiate conturile 
individuale si globale de instrumente financiare aflate in administrarea Participantilor. 
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PROSPECT CONTACTOARE S.A 

Sectiunea III - Sectiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare sl registru a Depozitarului 
Central in care sunt evidentiate conturile individuale in care instrumentele financiare sunt înregistrate 
direct în numele si pe seama Participantilor ca proprietari ai respectivelor instrumente financiare. 

lntennedlarul - SSIF ESTINVEST S.A. Focsani - Societate de servicii de investitii Financiare, avand 
sediul in Str. Republicii nr. 9, Focsani. Remania. telefon (40) 237 238 900, fax (40)237 237 471 , 
inregistrata la Registrul Comertului Vrancea sub nr. J39/663/1995, cod unic de înregistrare 8017326. 

Documentele si informatiile ce pot fi consultate de catre investitor; cu referire la documente aprobate de 
ASF, informatiile financiare anuale sau intermediare, rapoartele de audit, rapoartele administratorilor, 
Actul constitutiv si/sau statutul Societalii etc., se regasesc pe site-ul BVB (www.bvb.ro) la simbolul 
societalii "CONQ" si pe site-ul emitentului (www.contactoare.ro). 

REZUMATUL PROSPECTULUI 

Sectiunea 1 - Introducere 
Element 

1.1 Denumirea valorilor mobliare si numarul international de idenlijicare a valorilor 
mobiliare (IS/N'1. 

1.2 

1.3 

U,RAV~ 
ln prezent, actiunile CONTACTOARE S.A se tranzactioneaza pe S f AeRO:"P,Jata XRS1, 
pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB sub si "I,; lul_"f Q!';JO" .... ~\ 
Actiunile CONTACTOARE S.A au fost tranzactionate înainte la tegor.iăllll '.:R ai sectiunii 

• RASDAQ incepand cu 16.12.1996, iar incepand cu data de ~6.jţ..,2Q;l.,5,i_'lpe_jsistemul 
alternativ de tranzactionare AeRO al BVB, sub simbolul .CONQ". -:>,s. .;.// , 

1 Actiunile subscrise in prezenta oferta sunt actiuni nominative, in. ,~. ~ ; si. in forma 
. dematerializata. 

Dupa finalizarea ofertei si înregistrarea actiunilor la Depozitarul Central. acestea se vor 
tranzactiona pe SMT - AeRO, piata XRS1 , pe sistemul electronic de tranzactionare 
administrat de BVB, tot sub simbolul "CONa·. 
Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile, sunt emise in forma dematerializata si au 
codul ISIN ROCONQACNOR4. 

Identitatea si datele de contact ale emitentului, inclusiv identificatorul entitatii juridice 
("'LEI"). 

CONTACTOARE S.A. are sediul in Buzau, Str. Mesteacanului nr. 10, jud. Buzau, Remania 
si este înregistrata la Registrul Comertului Buzau sub nr. J10/594/1991 , avand CUI 
1145395, Tel. 0238/710.933, Fax. 0238/710.632; e-mail office@contactoare.ro; web 
www.contactoare.ro. 
Codul LEI al Emitentului este 254900S7P90FADCRML63. 

Identitatea si datele de contact ale autoritatii competente care a aprobat prospectul si, 
daca sunt diferite, ale autoritatii competente care a aprobat documentul de inregistrare 

Autoritatea competenta care aproba prospectul este Autoritatea de Supraveghere 
Financiara, cu sediul în Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti, Tel/Fax 
0800.825.627/021 .659.60.51 , e-mail: office asfromania.ro. web: www.asfromania.ro. 
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1.4 

1.5 

PROSPECT CONTACTOARE SA. 

Data aprobarii prospectului UE pentru crestere. 
I 

1 Data aprobarii prospectului este precizata in Decizia ASF. 

Avertismente 

Investitori potentiali sunt avertizati cu privire la faptul ca: 
a) acest rezumat trebuie sa fie citit ca introducere la Prospect, nu este exhaustiv şi a fost 
elaborat numai in baza informaţiilor detaliate in cuprinsul Prospectului şi trebuie coroborat 
cu acesta. Orice decizie de a subscrie în Acţiunile Oferite trebuie sa se bazeze pe o ' 
examinare a întregului Prospect, investitorii nu trebuie sa se limiteze doar la citirea acestui 
Rezumat 
b) calitatea de acţionar presupune, prin definiţie, participarea la beneficiile şi pierderile 
societăţii emitente proporţional cu deţinerea din capitalul social. Prin urmare, date fiind 
caracteristicile acţiunilor ca valori mobiliare, o investiţie în acţiuni - indiferent de emitent -
implică riscul pierderii întregului capital investit in situaţia falimentului sau insolventei 
societăţii, respectiv a unei părţi din acesta in condiţiile unei evolutii negative a acţiunilor pe 
piaţa de capital din cauze interne sau externe Emitentului. 
c) in cazul in care se intentează o acţiune în fata unui tribunal privind informaţia cuprinsă în 
Prospect, se poate ca investitorul reclamant, in conformitate cu legislaţia internă. să suporte 
eh · ·Ie de traducere a Prospectului înaintea începerii procedurii judiciare. 
~r le responsabile nu raspund civil exclusiv pe baza rezumatului, inclusiv a unei 

tr~u~ ri a~ . estuia, cu excepţia cazului în care rezumatul este înşelător, inexact sau în 
f tmgl,!1S9jala cu părţile relevante ale Prospectului, sau dacă nu ofera investitorilor, în 
g jQP,Oţţ cu c lalte părţi ale Prospectului, informaţiile esenţiale pentru a lua o decizie 
-:> inve'sf~âifal~ undamentată cu privire la aceste valori mobiliare. 

~ 

Sect1unea 2: Informatu esentiale privind emitentu 
; Element 
I 

2.1 Cine este emitentul valorilor mob11iare? 

Denumirea legala si comerciala a Emitentului: CONTACTOARE S.A. Buzau 
Sediul social: Buzau, Str. Mesteacanului nr. 10, jud. Buzau, Remania 
Forma juridica: societate pe actiuni 
Codul LEI: 254900S7P90FADCRML63 
Legislatia în temeiul careia isi desfasoara activitatea: legislatia romana 
Tara de inregistrare: Romania 

Societatea CONTACTOARE S.A. functioneaza in conformitate cu legislatia din Remania si 
statutul societalii, iar obiectul principal de activitate înregistrat la ORC este MFabricarea 
aparatelor de distributie si control a electricitatii", conform Cod CAEN (Rev. 2) 2712. 

Principalii actionari ai Emitentului sunt: 
- SERVICIILE COMERCIALE ROMANE S.A. Piatra-Neamt, cu o detinere de 2.306.704 
actiuni, reprezentand 80,5994% din capitalul social; 
- IASITEX S.A.. lasi, cu o detinere de 292.121 actiuni, reprezentand 10, 1983% din capitalul 
social; 

Actionarul majoritar, SERVICIILE COMERCIALE ROMANE S.A., controleaza direct 
Emitentul, detinand 60,5994% din caoitalul sau social. 
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PROSPECT CONTACTOARE SA 

Actionarul SERVICIILE COMERCIALE ROMANE S.A. este detinut in proportie de 65,31% 
de Stefan Vuza, cetatean roman. 

Conducerea societalii este asigurata in prezent de catre un Consiliu de Administratie, al 
carui presedinte este Dl. Atilla Iosif Bognar. Conducerea executiva este asigurata de 
Directorul General, Dl. Adrian Tuca si Dna. Camelia Toma - Director Economic. 

! 

2.2 1 Care sunt principalele informatii financiare referitoare la emitent? 
Situatia bilantiera: 

RON 
Elemente bilantiere 31.12.2020 31.12.2021 

! 

ACTIVE IMOBILIZATE 35.250.997 37.137.531 

ACTIVE CIRCULANTE 5.440.357 6.271.445 
DATORII MAI MICI DE UN AN 1.091.007 1.061.091 

ACTIVE CIRCULANTE 
NETE/DATORII CURENTE NETE 1.448.441 2.309.527 
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII 
CURENTE 36.699.438 39.446.058 

DATORII MAI MARI DE UN AN 976.520 3.597.954 
CAPITAL SOCIAL 7.161.045 /4L. "OE suM_ .161.045 

CAPITALURI PROPRII 35.722.918 ~'l' 4j ~\ li:' ţ, 
o •· ~ -~5. 14,845 

Sut,a s,tuam finanaare CONTACTOARE S_A. -! -t,O . ~ ~.... in 

< 'Yo ·•· i 
Situatiile financiare ale Emitentului pentru 2020 si 2021 sunt audita · ~ 'lJ.,qJ • ..!.,,l'· 

J\14 , ',j~ 

Contul de profit si pierdere: 
RON 

2020 · 2021 

Cifra de afaceri neta 3.878.149 3.727.627 
VENITURI DIN EXPLOATARE -
TOTAL 3.899.078 4.774.708 

I 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE-
TOTAL 3.891 .569 4.509.934 

Rezultat din exploatare 7.509 264.774 
VENITURI FINANCIARE-TOTAL 129.530 93.175 
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 31 .136 290.488 

Rezultatul financiar 98.394 -197.313 

VENITURI TOTALE 4.028.608 4.867.883 

CHELTUIELI TOTALE 3.922.705 4.800.422 
Rezultatul brut 105.903 67.461 
Rezultatul net 82.566 25.685 
~ s,fuat11 F.nan1;1are CONT ACTOARE S A 

I 
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2.3 

PROSPECT CONTACTOARE SA 

Informalii financiare proforma: 
Nu este cazul 

Care sunt riscurile-cheie specifice emitentului? 

lnvestitia in actiunile CONTACTOARE S.A. implica un nîvel de risc a cărui evaluare 
presupune o analiză atentă a factorilor de risc şi a informatiîlor cu privire la Emitent cuprinse 
in prezentul Prospect. 
Prezenta sectiune descrie cele mal relevante riscuri specifice activitătii emitentului. 
Enumerarea acestora nu este exhaustivă şi este realizată, din perspectiva Emitentului, in 
ordinea importantei dupa probabilitatea materializării riscului şi impactul negativ asupra 
activitătii şi performantei Societăţii. 

a) criza Covid 19 - a determinat o scadere a cifrei de afaceri in perioada 2020 -2021 însa 
din anul 2022 activitatea de productie si -a continuat activiatatea la cele doua localii, Buzau 
si Plopis, astfel : 
,. ln locatia Buzau (fabrica de Contactoare) se desfasoara prin subcontractori activitatea de • 
productie a subansamblelor metalice destinate pietei europene si inchirierea de spatii; 
"în locatia Plopis(ferma piscicola) - productia de puiet de peste 
b) Razboiul din Ucraina nu influenteaza în mod direct activitatea de productie a societalii, 
socie!Al,11-..~IQ!l.a neavand contacte, contracte si asocieri cu firme din Ucraina. 
c) extul m ~lui economic natlonal: in ciuda cresterli economice raportata in ultimii 
tr ~nî&fonor11i,a'1rtterna este afectata de lipsa investiţiilor şi de acumularea de dezechilibre 
m rOJlfânomice s~ e tensiuni politice; 
d) irat"ere~) nflair~i si deprecierea leului nu afecteaza societatea intrucat atat productia 
de epere meta(iQ,ţ1inchirieri spatii cat si vanzarea de puiet de peste se realizeaza la preturi 1 

în va ~ Aest~supusa negocierilor constante astfel incat deprecierea leu/euro sa nu se 
reflecte in ac Ivitatea societalii; 
e) incertitudinile generate de modificarile frecvente ale cadrului fiscal si legislativ vor 
fi estompate printr-o gestiune economica si fiscala corecta si echilibrata. 

Conformarea la cerintele legale. 
Societatea trebuie sa se supuna legilor si regulamentelor referitoare la planificare, utilizarea 
terenului si standardele de dezvoltare. Instituirea si aplicarea unor astfel de legi si 
regulamente ar putea avea un efect de majorare a cheltuielilor si de scadere a veniturilor 
sau ratei rentabilitatii, precum si un efect advers asupra valorii patrimoniului Societalii. 
Consiliul de Administratie al Emitentului este angajat in respectarea şi conformarea deplina 
la toate cerinţele legale, de orice natura. 

Nu exista momentan risc legat de dependenta de clienţi semnificativi, deoarece exista 
contracte in derulare pentru anul 2022 si 2023. 
Nu exista riscul de lichiditate, societatea avand lichiditatea generala la data de 31.12.2021 
- 5,92; lichiditatea redusa de 4,22 si solvabilitatea patrimoniala de 0,83. 
Societatea are are un grad bun de lichiditate/solvabilitate; toti indicatorii de lichiditate au 
valori superioare celor critice, care sunt: 

lichiditatea generala>= 2 
lichiditatea redusa >=0,8 
solvabilitatea patrimoniala>= 0,5 

Gestionarea riscului de lichiditate apartine conducerii societalii, care a constituit un cadru 
corespunzator de gestionare a riscului cu privire la asigurarea de fonduri pe termen scurt si 
mediu. Societatea gestioneaza riscul de lichiditate prin monitorizarea continua a fluxului de 
numerar real si prin punerea in corespondenta a profilurilor de scadenta a activelor si 
datoriilor financiare. 
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PROSPECT CONTACTOARE S.A. 

Nu exista risc de credit - societatea are un credit pentru investitil contractat pentru 
finalizarea investitiei de la ferma Plopis pe termen de 10 ani a carei rate nu influenteaza 
Cash-ul societatii; nu exista rate restante. 

CONTACTOARE SA are resursele necesare continuarii activitatii in bune conditii 
(profitabilitate, disponibilitati banesti), dar se are in vedere rambursarea anticipata a 
creditului pentru investitii luat pentru finalizarea lucrarilor la ferma piscicola Plopis (acesta 
avand costuri destul de ridicate: dobanda, comisioane etc). 

Riscurile legate de mediul economic din Romania: 
- investitiile in piete in curs de dezvoltare, cum este si Remania, genereaza anumite riscuri 
care pot fi mai mari decat riscurile investitiilor in piete mai dezvoltate; 

1 

- instabilitatea legislativa; 
- incertitudinile politice si economice pot afecta negativ valoarea investitiilor realizate in 

1 Remania; 
1 - riscul de piata: este riscul aferent scaderii valorii investitiei in timp, datorita schimbarilor 
I economice sau a altor evenimente care au impact asupra unor segmente semntficative de 

piata; 
I - orice recesiune economica ar putea afecta in mod advers valoarea Societatii. 

Sectiunea 3: lnformatii esentiale rivind valorile mobiliare 
3. 1 Care sunt principalele caracteristici ale valorilor mobiliare? 

3.2 

Actiunile subscrise în prezenta oferta sunt actiuni nominative, indivizibile si in forma 
dematerializata si au codul ISIN - ROCONQACNOR4. 
Moneda in care sunt denominale actiunile si in care se desfasoara oferta: RON. 
Se vor emite maxim 10.800.000 actiuni noi cu valoarea nominala de 2,5 le· ~---=---fli etul 
de subscriere de 2,5 lei/actiune. / ,e°7 

i.;; .... , ;,.,. 

~ "'I;!, ' ./ 

~ 
~ 
'" ;:J 
"1 

Rangul relativ al valorilor mobiliare in structura capitalului emitentului in c 
ln cazul insolventei, valorile mobiliare detinute de catre actionari vor avea 
fata de creditorii societatîî. 

nsolv · .,, 
ng i 

Informalii cu privire la nivelul de subordonare al valorilor mobiliare: 
Nu este cazul. 

Drepturile asociate valorilor mobl7iare: 
- dreptul de vot; 
- dreptul de a alege si de a fi ales în organele de conducere; 
- dreptul la dividende; 
- dreptul de a primi o parte in repartizarea activului social la lichidarea societatii proportional 
cu cota de participare la capitalul social, precum şi orice alte drepturi prevăzute de Actul 
Constitutiv şi de prevederile legale în vigoare. 

Emitentul nu a distribuit dividende in ultimii trei ani. Actionarii sunt cei care vor hotari 
modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare. 

Unde vor fi tranzactionate valorile mobiliare? 

Dupa finalizarea ofertei si înregistrarea actiunilor la Depozitarul Central, acestea se vor 
tranzactiona pe SMT-AeRO, piata XRS1 , pe sistemul electronic de tranzactionare 
administrat de BVB, tot sub simbolul "CONQn. 
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3.3 

3.4 

Exista vreo garantie asociata valorilor mobiliare? 

Nu este cazul. 
Care sunt riscurile-cheie specifice valorilor mobiliare? 

PROSPECT CONTACTOARE S.A. 

Informaţii de baza privind riscurile principale care sunt specifice valorilor mobiliare: 
tranzactionarea la Bursa - un posibil investitor ar trebui sa cunoasca riscurile pe care 
le implica investitiile in astfel de societati si trebuie sa ia decizia de a investi doar 
dupa o analiza atenta si, daca este cazul, consultare cu un consilier financiar 
independent; 
volatilitatea pretului de piata al actiunilor - pretul de piata al actiunilor poate fi supus 
unor fluctuatii importante, ca raspuns la mai multi factori, inclusiv variatiile in 
rezultatele operationale ale Societatii, divergentele in rezultatele financiare fata de 
estimarile analistilor, conditiile economice generale, sentimentul general al pietei sau 
sectorului, modificarile legislative in sectorul Societalii si alte evenimente si factori 
relevanti, care nu pot fi controlati de Societate. Bursele de valori au cunoscut 
peri · ·· "' · uatii severe ale preturilor, a caror recurenta ar putea afecta in mod 

~v• ' '-CU: 
rs pretur'c ,; iata al actiunilor. 

hiditatea actiu ·1or - actiunile tranzactionate pe BVB - SMT- AeRO sunt mai putin 
thfaş\1 mai 'va~ ile dacat actiunile tranzactionate pe alte piele. 

~ ndarea d~ a tranzactionare a actiunilor ar putea afecta negativ pretul acestora; 
· i~ de div·dend - actionarii ar trebui sa ia in considerare faptul ca plata oricaror 

divi ... ;..,;~:·•~v.itoare se va face la discretia Adunarii Generale a Actionarilor, dupa 
luarea in considerare a diversilor factori, inclusiv rezultatele operationale ale 
Societalii, conditiite financiare si necesarul curent si anticipat de numerar. 

Sectiunea 4: lnformatii esentiale privind oferta publica de valori mobiliare 

4.1 Care sunt conditiile si calendarul pentru a investi in aceasta valoare mobiliara? 
pretul de subscriere in perioada de preferinta: 2,5 tei/actiune; 
raport de subscriere: orice actionar CONTACTOARE S.A. Buzau, înregistrat in 
Registrul actionarilor Societalii, tinut de catre Depozitarul Central SA, la data de 
înregistrare de 19.04.2022 poate subscrie un numar de 3,7703994319 actiuni noi 
pentru o (1) actiune detinuta la data de inregistrare, prin rotunjirea la întregul inferior; 
actiunile vor putea fi subscrise proportional cu numarul de actiuni detinute ta 
Depozitarul Centrat la data de inregistrare stabilita de AGEA (19.04.2022). Actiunile 
nesubscrise de catre actionari în perioada de exercitare a dreptului de preferinta vor 
fi vandute printr-o oferta adresata la mai putin de 150 de persoane, agreate de 
Consiliul de Administratie al Emitentului, la pretul de subscriere de 2,6 lei/actiune, 
oferta care nu face obiectul prezentului prospect. 
Actiunile ramase nesubscrise de catre actionari dupa Etapa a li-a vor fi anulate. 
durata perioadei de exercitare a dreptului de preferinta: 31 de zile calendaristice care 
încep sa curga incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii Prospectului; 
durata perioadei de subscriere în oferta adresata la mai putin de 150 de persoane, 
agreate de Consiliul de Administratie al Emitentului: 30 zile calendaristice care încep 
sa curga incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii Raportului C.A. 
privind subscrierea in perioada de preferinta, cu posibilitatea inchiderii anticipate. 
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- plata actiunilor subscrise: integral la inregistrarea cererilor de subscriere, 
contravaloarea actiunilor subscrise trebuie platite în proportie de 100%. ln cazul în 
care suma trimisa de actionar/investitor in contul colector este mai mica decat suma 
necesara subscrierii numarului de actiuni specificate în Formularul de subscriere, 
acestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite. Subscrierile 

sunt irevocabile. 

Cuantumul si procentul diluarii determinate direct de oferta: 
Cuantumul si procentajul dlluarii imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la oferta nu 
pot fi determinate, depinzand de cantitatea totala care va fi subscrisa. Este putin probabil ca 
toti actionarii sa subscrie la majorarea de capital social, astfel ca celor care nu vor subscrie 
sau nu vor subscrie toate actiunile la care au dreptul, le vor fi diluate detinerile 
corespunzator gradului final de subscriere. De asemenea, in cazul in care nu se subscriu 
toate actiunie oferite, actionarii care subscriu integral isi vor mari procentele de detinere. La 
momentul redactarii prezentului Prospect este imposibil de determinat cu exactitate 

cuantumul şi procentajul dituarii. 

Valoarea totala neta a fondurilor obtinute dîn emisîuneloferta si o estimare a costului total al 
emisîunîiloferteî: 
Valoarea maxima a majorarii de capital social: 27.000.000 lei ~~v,oEsu,c,~~ 
Costurile totale estimate ce pot fi platite de Emitent in legatura " o~rta sunt fn suma de 
max. 82.000 lei si nu sunt suportate din pretul de vanzare al actii i ilat:, .se refera i~ 

1
principal 

~= • ~ 
- comisionul ASF este o cota de O, 1 % din valoarea actiu ~Ir .. subscQ_ .:.,., conform 
Regulamentutui ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF. '--=.. ~ 
- tariful ASF, perceput pentru înregistrarea valorilor mobiliare este de 500 lei; 
- comisionul Intermediarului, în conformitate cu contractul încheiat intre parti; 
- alte costuri ocazionate de oferta si necuantificate inca (Monitorul Oficial, Registrul 
Comertului, Depozitarul Central), dar estimate a nu depasi 5.000 lei. 

Estimarea cheltuielilor percepute de la investitor de catre emitent sau ofertant 
Emitentul sau Ofertantul nu percep de la subscriitori nici un cost aferent subscrierii în cadrul 
majorarii de capital. 

De ce a fost elaborat acest prospect UE pentru crestere? 

Motivele majorarii de capital si utilizarea fondurilor obtinute: asigurarea fondurilor necesare 
derulării de investiţii, asigurarea capitalului de lucru necesar funcţionării Societăţii, 

plasamente financiare etc. 

ln cazul unei subscrieri in proportie de 100%, valoarea majorarii de capital va fi în suma de 

27.000.000 lei. 
· Cuantumul net al fondurilor obtinute se va putea stabili la finalizarea ofertei, in functie de 

subscrierile realizate in oferta. 
· Oferta nu face obiectul unui acord privind un angajament ferm de subscriere. 

O descriere a oricarui conflict de interese semnificativ legat de oferta sau de admiterea la 
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PROSPECT CONTACTOARE SA. 

tranzactionare care este descris ln Prospect: 

Nu este cazul 

Cine este Ofertantul silsau persoana care solicita admiterea la tranzactionare? 

Ofertantul este societatea CONTACTOARE SA, simbol CONO. 
- actionarii care detin actiuni CONTACTOARE S.A. in Sectiunea I a Depozitarului Central 
pot subscrie în oferta numai prin Intermediarul Ofertei ESTINVEST S.A. (la sediul din Str. 
Republicii nr. 9, Focsani, Romania, telefon (40) 237 238 900, fax (40) 237 237 471 ); 
- actionarii care detin actiuni CONTACTOARE S.A. in Sectiunea li (conturi globale) a 
Depozitarului Central pot subscrie in oferta, atat prin SSIF ESTINVEST SA (la sediul din 
sediul in Str. Republicii nr. 9, Focsani, Romania, telefon (40) 237 238 900, fax (40) 237 237 
471 ), cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF, daca detin actiunile CONQ intr
un cont de investitii deschis la respectivul Intermediar. 

~~AAVco;:-, 
E RESPONSABILE, INFORMATU PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR 

REA AUTOR!J'ATII COMPETENTE (Sectiunea 1-anexa 24) 

A-: "' r; 
li•·.\ ;:;3/ 

'? rJ 
lnformatiile ~r.ezent~~ i - acest document, cu referire la Emitent au fost furnizate de CONTACTOARE 

..:..._7Q. l ?i•' 
S.A., cu sediul 1 • au, Str. Mesteacanului nr. 10, jud. Buzau, Remania. Societatea are forma juridica 
"societate pe actiuni", este înregistrata la Registrul Comertului Buzau sub nr. J10/594/1991, avand CUI 
1145395. 

Persoanele responsabile pentru Prospect din partea Emitentului: 
Adrian Tuca - Director General 

) 

Acest Prospect a fost elaborat, in baza informatiilor furnizate de Emitent, de catre SSIF ESTINVEST 
SA Focsani, avand sediul in str. Republicii nr. 9, Focsani, Remania, telefon (40) 237 238 900, fax (40) 
237 237 471 , înregistrata la Registrul Comertului Vrancea sub nr. J39/663/1995, cod unic de 
înregistrare 8017326. ) 

Persoanele responsabile pentru Prospect din partea Intermediarului: 
lsac Lucian Ovidiu - Director General 

Revizuind continutul prezentului document, persoanele responsabile care reprezinta Emitentul, 
mentionate mai sus ca fiind reprezentanti ai CONTACTOARE S.A., declara prin prezenta ca, dupa 
luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens si conform cunostintelor pe care le detin, informatiile 
din acest document sunt conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ 
conţinutul acestuia. 

Revizuind continutul prezentului document, persoanele responsabile care reprezinta Intermediarul, 
mentionate mai sus ca fiind reprezentanti ai ESTINVEST SA, declara prin prezenta ca, dupa luarea 
tuturor masurilor rezonabile in acest sens si conform cunostintelor pe care le detin, informatiile din acest 
document sunt conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ 
continutul acestuia. ESTINVEST declara ca a redactat prospectul pe baza informatiilor furnizate de 
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Emitent, nu a facut o verificare independenta a informaţiilor puse la dispoziţie de catre Emitent si nu da 
nicio garantie, nici explicita, nici implicita, cu privire la exactitatea. caracterul complet, verificabil sau 
suficient al informaţiilor prevăzute in acest document. Nimic din continutul prezentului document nu este 
sinu va fi considerat a fi o promisiune sau o garantie a ESTINVEST in nicio privinta si acesta declina 
orice raspundere in legatura cu acest document si cu performantele viitoare ale Emitentului. 

Reprezentantul Emitentului declara ca: 
prezentul document a fost aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, in calitate 
de autoritate competenta in temeiul Regulamentului (UE) 2017/1129; 
Autoritatea de Supraveghere Financiara aproba acest document doar din punct de vedere al 
indeplinirii standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil si coerent impuse de 
Regulamentul (UE) 2017/1129; 
o astfel de aprobare nu va fi considerata drept o aprobare a emitentului care face obiectul 
acestui prospect; 
accepta in mod colectiv si individual întreaga responsabilitate pentru acuratetea informatiilor 
prezentate; 
certifica in conformitate cu cele cunoscute si cu convingerile sale, ca nu exista fapte a caror 
omisiune ar determina ca o declaratie sa fie falsa sau inselatoare; 

- a facut toate anchetele rezonabile in aceasta prîvinta si certifica faptul ca, in conformitate cu 
convingerile si cunostintele pe care le detine, prezentul document cantine toate informatiile 
solicitate de Legea si regulamentele privind piata de capital din Remania, cerint et'~ fost 
elaborat ca parte a unui prospect UE pentru crestere in conformitate c ~ rticOlul 15~~,n o ~ I ~ ~, 
Regulamentul (UE) 2017/1129. 5 -4 ., ¼> f;, 

< , 

2. STRATEGIE, PERFORMANTA SI MEDIU DE AFACERI (Sectiunea 2 -Anexa 24) 

2.1. lnformatii despre emitent 

Locul de înregistrare a emitentului, numărul său de înregistrare şi identificatorul entităţii juridice (LEI); 
Emitentul este CONTACTOARE S.A., cu sediul in Buzau, Str. Mesteacanului nr. 10, jud. Buzau, 
Remania, înregistrat la Registrul Comertului Buzau sub nr. J10/594/1991 , avand CUI 1145395, Codul 
LEI: 254900S7P90FADCRML63. 

Data de constituire şi durata existenţei emitentului, cu excepţia cazului în care perioada este 
nedeterminată: 

Societatea a luat flinta oficial in data de 10.10.1975, prin Hotararea Consiliului de Ministrî nr. 930, 
activitatea incepind efectiv din 1976. 
lnca de la infiintare, unitatea a devenit un etalon de virf al industriei electrotehnice românesti, alaturi de 
Electroaparataj Bucuresti - din care provine. reusînd sa fie catalogata ca prima unitate din judet din 
punct de vedere al conditiilor de munca, rentabilitatîi si castigurilor salariale. Cu un export ce totaliza 
peste 1.000.000 de dolari anual, unitatea a devenit unul dintre liderii aparatajului electric de joasa 
tensiune si in fostul spatiu C.AE.R in perioada 1977-1989. 
Specializata initial in productîa de contactoare si transformatoare de mica putere (contactoare TCA si 
relee termice TSA in gama 6-32A - licenta Brown Boveri preluata de la Electroaparataj Bucuresti), 
unitatea si-a extins capacitatea prin darea in folosinta în 1978 a fabricii de matrite, profilata pe executia 
de stante si matrite atat pentru necesarul propriu, cat si pentru terti. 
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Din anul 1977, unitatea a asimilat in fabricatie instalatii automate de stins incendii cu C02, fiind singurul 
producator intern. lncepand cu anul 1979, a început productia de transformatoare de mica putere, in 
gama 25-2000VA. 
Fabrica a fost implicata masiv si în programul de investitii pentru CNE Cernavoda - unitatea nr. 1, 
obtinand recunoasterea Sistemului Calitatii de catre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii 
Nucleare în anul 1985 pentru gama de aparataj electric livrata. De asemenea, din anul 1988 s-a livrat 
tot pentru CNE Cernavoda - unitatea nr. 1 si sistemul de protectie rigida a cablurilor (LOCAB). 
ln anul 1991, firma se reorganizeaza in baza Legii nr. 15 / 1990, prin H.G. nr. 139/ 27.02.1991 în S.C. 
CONTACTOARE S.A. si este înregistrata la Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judetului 
Buzau, Oficiul Registrului Comertului în data de 16.04.1991 sub nr. J 10/594/1991. 
ln anul 1999, CONTACTOARE S.A. a fost privatizata integral, în urma vanzarii actiunilor detinute de 
FPS catre S.C.R. Piatra Neamt, actualmente fiind o societate cu capital integral privat romanesc. ln 
urma privatizarii, firma a fost supusa unui amplu proces de reorganizare - restructurare, în urma caruia, 
activitatea a fo - ntabilizata. 
lncepand ~Wnv&r.~ 00, firma lucreaza in sistem de asigurarea calitatii SREN ISO 9001certificat de 
AERO {<.,b~ tivul ·prio~ .... f r al strategiei de conducere fiind cresterea calitatii activitatii personalului si a 
produs · r,~ u rezultat dii t in satisfacerea cerintelor clientilor. J 
De la ,- 1 Qi.?006, firmcf implementat un sistem de management integrat calitate - mediu - sanatate 

si secun in munca,(SREN ISO 9001, SREN ISO 14001, SR ISO 45001), certificat tot de AEROQ. 
Anual s-a • ut~d,.fitie supraveghere iar în anii 2009, 2012, 2015, 2018, 2020 s-au facut recertificari. 
ln prezent CONTACTOARE este certificata conform prevederilor Sistemului de Management al Calitatii 
- SR EN ISO 9001:2015, Sistemului de Management de Mediu -SR EN ISO 14001:2015, Sistemului de 
Management al Sanatatii si Securitatii in Munca - SR ISO 45001:2018. 
Din anul 2010 societatea s-a reorganizat , prin eliminarea unor fabricatii, cum ar fi: 
- aparataj electric de joasa tensiune, transformatoare de putere mica, produse cu destinatie 
branşamente electrice (BMPM, BMPT, cutii de distributie, fuzibil intrerupator separator, cleme de 
conectare, cleme întindere bransamente etc.), subansamble metalice export Germania. 
Oupa privatizare firma nu a mai înregistrat datorii catre bugetul de stat, taxe locale si furnizorii de 
utilitati. 
Evolutia Cifrei de afaceri in anii dupa privativare prezinta un trend ascendent pana în anul 2004 urmata 
de o diminuare a volumului vanzarilor dat de pierderea pietei de desfacere a unor produse. 
Odata cu restrangerea de activitate, o parte din spatiile disponibile au fost închiriate, ajungindu-se in 
prezent la cca. 14.600 mp suprafata închiriată, ceea ce asigură un venit lunar de peste 25.000 euro. ) 
ln ceea ce priveste proprietatea intelectuala, firma detine o marca de productie si comert înregistrata 3R 
-vechime peste 30 de ani. Marca a fost reincita in anul 2016 cu valabilitate de 10 ani. 
lncepand cu anul 2013 odata cu disponibilizarile succesive corelate cu productia ramasa dar si cu 
suplimentatea cifrei de afaceri cu venituri independente de productia de baza (închirieri de spatii, 
servicii) s-a reusit o mentinere a cifrei de afaceri. 
ln anul 2015 Contactoare SA Buzau achizitioneaza activele fermei piscicole Plopis, jud Salaj , unitate 
care are ca obiect de activitate producerea, procesarea si vanzarea de puiet pastrav şi păstrăv de 
consum. Punctul de lucru a fost in conservare incepand cu anul 2018. Din anul 2019 s-a aflat într-un 
proces de modernizare prin fonduri europene derulat prin autoritatea AMPOPAM. La finele anului 2021 
a fost finalizata aceasta investite, urmand ca din anul 2022 ferma sa produca puiet de pastrav destinat 
vanzarii catre piata autohtona. 
in anul 2021 fabricatia a continuat astfel: 

fabricatîa piese si subansamble metalice uzinate pe CNC; (incepand din luna septembrie 2021 
activitatea s-a subcontractat in cadrul grupului, Contactoare SA păstrându-şi contractul cu beneficiarul); 
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• tratarea si acoperirea galvanica a reperelor metalice; 
• vopsire in camp electrostatic. 

Pandemia a avut un impact important asupra activităţii. Cifra de afaceri a scăzut in 2020 si 2021 cu 
peste 20% fată de cea realizată inainte de începerea pandemiei. Acest lucru datorită diminuării 

încasărilor din chirii dar şi diminuării contractelor de fabricatie, dar in anul 2022 activitatea a revenit la 
normal. 
Legislaţia in temeiul căreia îşi desfăşoară activitatea: Legea nr. 31 /1990 republicata, privind societatile 
comerciale, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind piata de capital, cu modificarile 
ulterioare. 

Conform Actului Constitutiv, .Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data de înmatriculare in 
registrul comerţului." 

) 
2.1.1. lnformatii privind modificarile semnificative ale structurii de imp · l&i\,1e finantare a 
emitentului înregistrate de la sfarsitul ultimei perioade financiare pe .-~\;~re au ~st fumizate 
informalii in documentul de înregistrare. ln cazul in care documen J de lnregistra\e contine 
informalii financiare intermediare, aceste informalii pot fi furni i 4e la sfarsjtul ultimei 
perioade interimare pentru care informatiile financiare au fost i .use in doc_ /nentul de 

) 

înregistrare. 

Nu este cazul 

2.1.2. O descriere a modalitatilor de finantare preconizate ale activitatilor Emitentului 

Contactoare isi finanteaza in prezent activitatea curenta prin excedentul de fluxuri de numerar generat 
din activitatea operationala cat si prin utilizarea unor surse atrase (împrumuturi bancare). De asemenea, 
fondurile atrase prin prezenta majorare de capital vor fi folosite pentru derularea de investiţii necesare 
desfăşurării şi dezvoltării activităţii companiei. 

2.2. Prezentare generala a activitatilor 

2.2.1. Strategia si obiectivele 

Strategia CONTACTOARE presupune urmatoarele directii: 
• orientarea catre rezultate care incanta toate partile interesate ale organizatiei: actionari, 
management, angajatî, clienti, furnizori, grupuri finaciare, autoritati locale; 
• dinamism si competitivitate ale produselor noastre pe piata; 
• orientarea catre client crearea de valoare durabila pentru acestia; Grupul din care facem parte 
s-a extins prin orientarea spre industria chimica dar si catre piscicultura. 
• implicarea si dezvoltarea personalului: directionarea potentialului personalului spre impartasirea 
valorilor comune, spre o cultura a increderii si implicarii fiecaruia in vederea îmbunatatirii continue a 
performantelor firmei; 
• responsabilitate sociala: 
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asigurarea pe termen lung a locurilor de munca pentru salariati; 
sustenabilitate ecologica; 

PROSPECT CONTACTOARE SA 

constientizarea impactului asupra comunitatii locale si minimizarea celor negative. 
dezvoltarea parteneriatelor: initierea si dezvoltarea de parteneriate cu alte organizatii, care aduc 

valoare adaugata pentru toate partile interesate. Perspectivele pe termen scurt si mediu ale societatii 
sunt elaborate tinand seama de tendintele ramurii din care aceasta face parte, dependente fiind de 
evolutiile si tendintele pe piata interna si externa. 

Principalele obiective si directîi de actiune vor avea in vedere: 
asigurarea pietei interne cu produse performante, 
realizarea de programe noi de investitii; 
rationali ~ nsumurilor enegetice si generalizarea managementului performant pentru 

asigurarea · , petitivltat~ conditiile inaspririi concurentei; 
- im e; mentarea si ă,l!~ierea la legislatia de mediu; 
- s •. ,"n~ ea si de~ypltarea resurselor umane, in special prin insusirea de noi abilitati, 

perfection s~spe~iali~ate' in munca;_ . . .. .. 
- ere · a cahti1\tll"' foduselor sI a productIvItat11 muncn. 

• ftO'.As'' 

2.2.2. Activitatile principale 

Activitatea Societatii este in concordanta cu obiectul de activitate inscris la ORC Buzau si in Actul 
Constitutiv al societatii. 

Descrierea activitatii de baza a societalii comerciale 
Activitatea principala a societalii, conform codificarii CAEN, este 2712 - Fabricarea aparatelor de 
distributie si control a electricitatii. 

Activiatea societatii CONTACTOARE SA se desfasoara in 2 locatii: 
Localitatea Buzau, jud. Buzau: 
Activitate de productie: 
Societatea produce repere prelucrate prin aschiere, de mare precizie, care constituie partea mecanica a 
tomografelor medicale comercializate de gigantul General Electric. 
Setul pentru un tomograf se compune din 8 piese prelucrate prin aschiere pe utilaje universale sau cu 
comanda numerica: 
- picior -1 buc- subansamblu obtinut prin sudarea a 4 piese, urmata de prelucrari complexe. Reperul 
este zincat electrochimic 
- placa de rotatie - 1 buc - piesa plana obtinuta prin operatii de frezare, rectificare si gaurire, brunata 
chimic in final; 
- placa turnanta - 1 buc - piesa foarte asemanatoare placii de rotatie, piesa plana prelucrata prin 
aschiere si zincata dar care este folosita la varianta pentru animale a tomografelor; 
- placa de baza - 1 buc - piesa plana obtinuta prin operatii de frezare, rectificare si gaurire, zincata 
electrochimic in final; 
- soclu -1 buc - piesa plana obtinuta prin aschiere si zincata electrochimic in final; 
- flanc - 2 buc - piesa plana obtinuta prin aschiere si zincata electrochimic in final; 
- cremaliera verticala -1 buc - piesa liniara din alama, danturata folosita pentru angrenare într-un 
ansamblu; 
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- cremaliera laterala -1 buc - piesa foarte asemanatoare cu Cremaliera verticala dar care are alta 
lungime; 

Activitate secundara de închirieri spatii: 
ln incinta Contactoare SA sunt inchiriate in medie 50 de spatiî cu suprafata de 14.157 mp conducand la 
un venit de aprox. 24.350 euro/lunar 

Locatia PLOPIS, pastravaria Plopis, jud. Salaj 

Ferma piscicola Plopis a fost achizitionata la finele anului 2015 (prin achizitia activelor din procedura de 
lichidare) la valoare de 2.500.000 lei prin fonduri proprii si atrase, respectiv credit de inve · itii. 
ln perioada 2016 - 2017 s-a inceput activitatea de productie, constand in producr e\lpf]Wf e,pastrav 
curcubeu; la finele anului 2017 in urma unei analize s-a constatat ca activi · ~ es,te nerentabila in 
principal din cauza conditiilor climaterice care deteriorau apa din bazinele de ~ ste. Avand in _:{edere 
aceste considerente s-a hotarat realizarea unui sistem de recirculare a apei 

O ~sa mentin~1 pa in 
parametrii normali de calitate si volum. ;iL. j „ 

Proiectul « Sporirea competitivitatii si a viabilitatii fermei piscicole Plopis prin in - ·· roauctive in 
acvacultura si activitati complementare» a fost depus in luna martie 2018 fiind admis si semnat 
contractul nr. 150/23.08.2018 cu AM POPAM. 
Valoarea aproximativa a proiectului a fost de 2.142.000 euro, cu o cota de cofinantare de 30%, prin 
care s-au realizat investitii pentru implementarea unui sistem de recirculare a apei în vederea cresterii 
capacitatii de productie si a reducerii consumului de apa, constructia unui bazin pentru crestarea peste 
de consum pentru o capacitate de pana la 1 O tone peste/an, punerea in functiune a unei unitati de 
procesare peste, care este amenajata si dotata cu echipamente pentru procesare in proportie mare, 
amenajarea unor birouri pentru buna desfasurare a activitatilor fermei: birou facturare/birouri 
administrative, amenajarea si dotarea unui punct de prezentare si desfacere peste viu si peste proaspat 
pe pat de gheata, amenajarea unor spatii de depozitare pentru furaje si echipamente necesare tuturor 
activitatilor fermei. 
Aceasta investitie a fost finalizata la finele anului 2021 , realizandu-se suplimentar active în valoare de 
7.271.190 lei constand in: 
a) Cladiri si constructii speciale - valoare de 3.007.344 lei; 
b) Utilaje si echipamente- in valoare de 3.169.006 lei; 
c) Obiecte de inventar- in valoare de 1.094.840 lei. 

Aceasta investitie va conduce la incubarea a max. 2.300.000 icre/an cu o productie de 1.900.000 icre in 
primul an de activitate si o vanzare a puietului obtinut la 20-30 gr. 
Procesul de productie este destul de lung (de aprox 5-6 luni de la incubare la abtinerea puietului de 20 
gr-30 gr) acest decalaj intre cheltuieli si realizarea veniturilor din vanzarea puietului va trebui sustinut de 
Contactoare SA din surse proprii. 

2.2.3. Piete principale 

Piata de desfacere a produselor realizate la CONTACTOARE SA Buzau este: 

Piata intracomunitarara, respectiv UNGARIA pentru productia de repere metalice; 
Piata interna pentru puiet pastrav si pastrav de consum. 
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Cota de piata: 
productia de repere metalice - 10% din piata intracomunitara; 
puiet pastrav si pastrav de consum - 8% din piata interna. 

PROSPECT CONTACTOARE SA 

Metodele de distributie: compania realizeaza vanzari directe, fara intermediari. 

Evolutia vanzarilor: 

Evolutia Cifrei de afaceri in anii dupa privativare prezinta un trend ascendent pana in anul 2004 
urmata de o diminuare a volumului vanzarilor dat de pierderea pietei de desfacere a unor 
produse. lncepand cu anul 2013 odata cu disponibilizarile succesive corelate cu productia 
ramasa d · suplimentatea cifrei de afaceri cu venituri independente de productia de baza 
(inchiri ~e spa'tii, ervicii) s-a reusit o mentinere a cifrei de afaceri. lnsă pandemia a avut un 
impa ţ<, ROrtant as · ra activitătii. Cifra de afaceri a scăzut cu peste 10% fată de cea realizată 
in 20 , da'torită dimifl ării productiei. 

Evolu?- ,..~rei de afaleri 2017-2021 (mii lei): ) 
• ~A"\.,., 

2018 2019 

4.648 4.446 5.086 

Evolutie cifra de afaceri 2017-2021 
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2.3. Structura organizatorica 

2019 

2.3.1. Daca emitentul face parte dintr-un grup. 

lt ·- ,--

lf 

ll 
li 

ll 

" ) 

2020 2021 

2020 2021 

3.878 3.727 

- CJCifra de ... j 

-

-

CONTACTOARE S.A. face parte dintr-un grup de societati controlate de Vuza Ştefan, Grup format din 
18 societati, ale caror relatii de proprietate intre componenti sunt prezentate în tabelul urmator: 
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Societate Actionari nrocent detinut 

UZUCSA 
Plolestl. Prahova A1 lmoex SRL 83.7130% 

Alli actionari 16.2870% 
Total 100.0000% 

SINTEROMSA 
Clul-Nannca. Ciul CONTACTOARE SA 62.7540% 

S.I.F. OLTENIA 32.1267% 
Alti actionari 5.1193% 

Total 100.00% 

IASITEXSA 
lasl, lasl A2 Premium Textile SRL /4~ SUPRJll 0100% 

UZUC SA A V 2(}:g0Q8% 

) A VAS Bucuresti ,:,,. . I 3.19'25% 
Alti actionari j e . 12.8966% " Total l~ 100.0000% 

\ f i 
~ "--\ . 

CONTACTOARE SA -
Buzau. Buzau Serviciile Comerciale Romane SA 80.9442% 

IASITEX SA 10.1983% 
Alti actionari 9.2023% 

Total 100.0000% 

CAROMETSA 
Caransebes Caras Severin IASITEX SA 94.7397% 

Alti actionari 5.2603% 

Total 100.0000% 

Nova Textile Bumbac SRL 

) Pltesti. Araes lasitex SA 100.0000% 
Total 100.0000% 

Serviciile Comerciale Romane SA 
Platra-Neamt Neamt Vuza Stefan 65.3136% 

Jasitex SA 23.1570% 
Eurohouse Corn SRL 8.9635% 
Alti actionari 2.5659% 

Total 100.0000% 

A1 IMPEXSRL 
Cluj-NaDOca, Clul SINTEROM SA 100.0000% 

Eurohouse Com SRL 
Onesti Bacau A1 lmoex SRL 80.0000% 

Vuza Stefan 20.0000% 

Total 100.0000% 

'.!I 
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UZUC Proiect SRL 
Plolesti, Prahova Uzuc SA Ploiesti 98.0000% 

CRC lmoex Chemicals SRL 2.0000% 

Tot.al 100.0000% 

AISA Invest SA 
Clul-NaDOCa. Clul Contactoare SA 9.7561% 

Sinterom SA 9.7561% 
Caromet SA 9.7561% 
UZUC SA 14.6342% 
IASITEX SA 14.6341% 
Gheorahe Ramiro 19.5122% 
Nova Textile Bumbac S.R.L. 2.4390% 
Chimcomclex SA 19.5122% 

Tot.al 100.0000% 
/4~'1 t:C1,~-:-:---. 

INAV ,8:fl'? \ 

Bucu .--.. lasitex SA 99.5556% 
1; . .I Asociatia salarialilor 0.4360% 
\'; .. . ! Persoane fizice 0.0084% ) 

Tot.al \.~ , . '<n. -/ 100.0000% 
'-! R0!.1~ 

VITORIA SERV SRL 
lasl lasl lasitex SA 85.7142% 

Nova Textile 14.2858% 
Tot.al 100.0000% 

Somes Loalstlc SRL lasitex 100.0000% 

A2 lmpex Premlum Textile SRL 
Ploleatl. Prahova Serviciile Comerciale Romane SA 8.7000% 

Vuza Stefan 91 .3000% 
Tot.al 100.0000% 

Uzuc Filiala Rm. Valcea 
UzucS.A. 100.0000% 

) 
Carocons lnnovatlon SRL CarometSA 100.0000% 

Pastravariile Ceahlaului SRL Vuza Alexandra 20.0000% 
Bocaloana 80.0000% 

Situatia participatiilor detinute de Contactoare S.A. la alte societali din grup la data de 30.05.2022: 

Titluri de participare la societali din cadrul Numar actiuni detinute 
Procent detinut (%) 

Grupului 

SINTEROM SA Cluj 3.038.419 62,74 

CHIMCOMPEX SA Borzesti 1.595.647 0 ,5233 

AISA INVEST SA Cluj 10.000 9 ,7561 
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Organigrama Emitentului este urmatoarea: 

1n 

l d:n<txi ( l:IIIIWI u I d:ftc1or mwt 
' TESA li ar I ec- I filo-ol Id f l'lsci:nla) 

c:in11m Pkp,1 na Pl'F= I h ':s u ~ •:, 
\ c=cilonh:n'11 l.fh?I 

ORGA.'IIGR..UtA SC CO?,o'TACTOARE 18 L\.',"t.TARJE .?02.? 

____ c_oe_u11_a_dt_~ ___ . ..... ----' 1 

* 
.._ ___ ...,.Dln< __ ro_r_c._lltf'al ____ ...,..___.,1 

ln:kJ~-~Clnltpt~~I L D,p_.~-----~___,-
~. I tf4MQ\lftlt • _ : l..tl'aslnradt 

I 

• li 
Soa .... 

,\ptoba~ 
!'ltwd=t< Comi!,J do ,\d:m:a: ,nrw 

biţ. Bopr ,\!Ila 

Attila•loii( 
Bognar 

lbttdorEroaomk , ---~ 

1 mp~imlatiî 
......_TESA(,

ncal) 

l>l,tnon '11 m:ract dt mw,n-i îVCA Al)?JA.'l u TO!JA CAMEU>, 
Ds«tarcu ccc:rxtdomma Vl'ZA SIDA.'1 

=---t( poltnCIIIO 
o ...... 

'il:V,. dm:J Subu IT!tOl!mtial 
mctt<!I cb1Popt1<11C . Jti-;i, c!=ICa:ai:u C-4h:i,=!~V .A,•:, 
!..f Pu:n= . d::ol Co::=~ 
ÎH.I -bi l'op S""lttl • ,i.·:i 
mcttdl 
J p11tnnn ° ll,;z, I 111111C1101 m:rt=nt 41,:, ( ~ n cipJ• da rtl:r l O?: ) 
41:1 tlt• 1- dll> 01it \'ifflc• I -<tu Oi::ur:I Sld- I • poli nC2lll 1t n ""PI' 4111 l=1 r~ ::Oll 

Structura de personal la 31.12.2021: 

Nr Studii superioare Studii tehnice 
Se. 

Locul de munca - ___ .., .. --- _., - - - - Liceu 
I 

lngin 
Eco Prof. TOTAL 

I - âepartament - Sing nomi Altele Tehn Ms I eri 
sti 

11 ' 
-- - --

o - - 1 2 3 4 5 

1 Director General 1 
- - - - - - 2 

2 Director Economic 1 

3 Audit Financiar Intern - - 1 - - - - - 1 

4 lnvestitii- comercial - - 1 - - - 1 - 2 
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5 Depart. Ec-RU 1 

6 Mec. Energ/adtiv -

• 7 Ferma piscicola Plopis 1 

TOTAL 
3 

-Manageri 

- Muncitori 

- Personal TESA 

Total salariati 

- - -
- - -
- - 1 

- 3 1 

2 - contract mandat 

7 

5 

12 - contract de munca 

PROSPECT CONTACTOARE S.A. 

- - - - 1 

- - 2 1 3 

- - 3 - 5 

. . 8 1 14 

~'IJEG,,~~ ) 

ln cadrul · TACTOARE S.A. Buzau nu exista sindicat, negocierile privind raporturile de munca 
realizand . 'le cu fepreze~ntii salarialilor. Contractul Colectiv de Munca este pe perioada 2018-2020 
depus la ~sp~ctorc!,tul Tey:- rial de Munca în luna ianuarie 2018. Pe parcursul anului 2021 s-a aliniat 
salariul m ~ ; societate u salariul minim pe economie. ·o r • 

Nu s-a rene~~ractul Colectiv de Munca pe anul 2021 , avand valabilitate in perioada de 
urgenta/alerta. ln anul 2022 nu s-a impus renegocierea Contractul Colectiv de Munca, societatea avand 
sub 20 de angajati . 

Emitentul declara ca nu are cunostinta de existenta unor elemente conflictuale relevante care sa 
impieteze asupra raporturilor dintre conducere si angajati. 

2.3.2. Daca emitentul este dependent de alte entitati din cadrul grupului 
Emitentul nu este dependent de alte entitati din cadrul grupului. 

2.4. lnvestitiile 
2.4.1. in măsura în care nu este inclusă în altă parte in documentul de înregistrare, o descriere a 
investiţiilor semnificative ale emitentului (inclusiv cuantumul), de la sfârşitul perioadei vizate de 
informaţiile financiare istorice incluse în prospect până la data documentului de înregistrare. 

lnvestitia principala a Contactoare S.A. a fost Ferma piscicola Plopis (Salaj) - punct de lucru 
CONTACTOARE SA Buzau, aceasta realizandu-se prin fonduri proprii şi fonduri nerambursabile a unui 
sistem de recirculare a apei, Proiect numit « Sporirea competitivitatii si a viabilitatii fermei piscicole 
Plopis prin investitii productive în acvacultura si activitati complementare». 
Proiectul a fost depus în luna martie 2018 fiind admis si semnat contractul nr. 150/23.08.2018 cu AM 
POPAM. 
Proiectul a fost in valoare de 12.287.992,23 lei cu un aport de 70% al beneficiarului si 30% din partea 
statului. ln perioada 2019 - 2021 s-a implementat acest proiect, fiind suspendat in perioada pandemiei 
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de COVID19. ln anul 2021 s-a continut procedura de achizitii/montaj utilaje, echipamente si executat 
lucrarile de constructii si s-a decontat în perioada 2019 - 2022 de la autoritatea AMPOPAM suma de 
2.901.322 lei 

2.4.2. O descriere a investitiilor importante ale emitentului aflate in derulare sau pentru care au 
fost deja asumate angajamente ferme, inclusiv metoda de finantare a acestora (interna sau 
externa), daca prezinta Importanta pentru activitatea emitentului 

lnvestitia in curs este cea de la ferma piscicola Plopis care va ajunge sa se recupereze în max. 7 ani iar 
pe viitor se urmareste realizarea unui parc de fotovoltaice la ferma Plopis in vederea sustinerii 
consumului de energie electrica, din fonduri proprii. 
Emitentul nu are in derulare alte investitii. 

2.5. Examinarea rezultatelor activitatii si a situatlei financiare 
Nu este cazul 

2.6. lnformatii privind tendintele 
Anul 2021 din punct de vedere economic si financiar nu a fost la nivelul asteptarilor, 
volumul vanzarilor si profitului conform bugetului de venituri si cheltuieli. 
Profitul net in anul 2021 a fost de 25.685 lei, mai mic faţă din cel obtinut in anul 2020 din activitatea de 
baza in conditiile diminuarii substantiale a productiei si accesarea unui credit de investitii pe o perioada 
de 1 O ani in valoare de 4.000.000 lei cu costurile financiare aferente acestuia. 
Efectele Pandemiei de COVID19 nu au mai avut acelasi impact ca în anul 2020 (cand a fost declarata 
stare de urgenta), dar pe tot anul 2021 a fost mentinuta în continuare starea de alerta cu unele restrictii 
economice si sociale. Un alt efect economic negativ a fost liberalizarea pietei energiei electrice si a 
gazelor naturale prin care s-au crescut tarifele atat la energie electrica cat si la gaze naturale. 
ln anul 2022 ne confruntam in continuare cu efectele negative ale cresterii pretului la energie electrica si 
gaze naturale, la care se adauga inflatia galopanta data de cresterea preturilor la bunurile de consum si 
in principal a combustibililor, in contextul razboiului din Ucraina. 
Activitatile desfasurate în cadrul Contactoare nu sunt influentate in mod direct de aceste efecte la nivel 
global si national deoarece productia de repere metalice este destinata Pietei Comunitare iar productia 
de puiet de peste este destinata pietei nationale. 

2.7. Previziuni sau estimari privind profitul 

Emitentul prefera sa nu prezinte în acest Prospect previziuni sau estimari ale profiturilor viitoare, care 
vor depinde in mare masura de factori externi. 
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3. FACTORII DE RISC (Sectiunea 3 - Anexa 24 si Anexa 26) 

Orice investitie pe piata de capital implica anumite riscuri. Urmatorii factori de risc ar trebui luati in 
considerare cu atentie pentru evaluarea investitiei in cadrul Societatii. Emitentul este de parere ca 
riscurile prezentate mai jos sunt cele mai semnificative pentru potentialii investitori. Totusi, riscurile 
prezentate nu includ în mod obligatoriu toate acele riscuri asociate unei investitii în Societate. 
Performanta Societalii poate fi afectata in mod special de modificarile normelor legale, de reglementare 
si de impozitare, precum si de conditiile financiare generale la nivel national si global. 

Principalele riscuri si incertitudini pe care compania le analizeaza pentru urmatoarele sase luni sunt: 
a) criza Covid 19 - care va determina o scadere semnificativa a afacerilor; 
b) contextul mediului economic national: în ciuda cresterii economice raportata in ultimii trei ani, 
economia interna este afectata de lipsa investiţiilor şi de acumularea de dezechilibre macroeconomice 
şi de tensiuni politice; 
c) cresterea inflatiei si deprecierea leului; 
d) incertitudinile generate modificarile frecvente ale cadrului fiscal si legislativ. 

Pande · · e".cor~avirus a provocat efecte negative importate asupra economiei mondiale ca urmare 
a m . lor luate ~ r tru a gestiona criza medicală. ln Romani a, efectele crizei COVID19 pe plan 
eco ~i.C, se manif:$r. pri~ bloca~ economic si financiar, scaderea i_~vestitiilor, crester~a so_majului, 
dep Ie~ţa a mone9,e1 naţionale in raport cu euro, scaderea putem de cumparare sI schimbarea 
corn 'I": afl'\8ntului ,cohsumatorilor. Este de asteptat ca toate aceste efecte sa se manifeste in 
contin lf)c}n ... _ pandemia va putea fi tinuta sub control. 

Conditiile economice, politice si sociale din Remania. Rentabilitatea Societalii în ceea ce priveste 
investitiile si oportunitatife sale face subiectul evenimentelor de ordin economic, politic si social din 
Remania si din regiunea Europei Centrale si de Est in general. ln mod special, rentabilitatea Societatii in 
ceea ce priveste investitiile sale poate fi afectata negativ de: 

• schimbarile in conditiile de ordin politic, economic si social din Romania si /sau alte tari din 
Europa Centrala si de Est; 
• schimbari ale politicilor Guvernului sau modificarile legilor si regulamentelor, sau interpretarii 
legilor si regulamentelor; 
• schimbarea regulamentelor privind cursul de schimb valutar; 
• masurile ce pot fi introduse pentru controlarea inflatiei, cum ar fi cresterea ratei dobanzii; si 
• modificarile procentelor sau metodelor de impozitare. 

Operatiunile financiare ale Societalii pot fi afectate negativ de performanta si modificarea conditiilor 
financiare ale oricaror parti implicate in afaceri cu Societatea. 

Riscul economic. Orice recesiune economica, foarte probabila in contextul actual, ar putea afecta in 
mod advers valoarea Societalii. Randamentul dintr-o investitie într-o societate productiva depinde în 
mare masura de conditiile economice de pe piata interna si internationala, de volumul comenzilor 
primite si de valoarea contractelor încheiate, precum si de modificarile preturilor materiilor prime si ale 
produselor finite. Veniturile societalii sunt in general afectate de condiliile generale ale economiei, cum 
ar fi cresterea produsului intern brut, tendintele in ocuparea fortei de munca si ale inflatiei, si 
modificarea ratelor dobanzilor. 
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Principalele riscuri operationale 
Conformarea la cerintele legale. 
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Societatea trebuie sa se supuna legilor si regulamentelor referitoare la planificare, utilizarea terenului si 
standardele de dezvoltare. Instituirea si aplicarea unor astfel de legi si regulamente ar putea avea un 
efect de majorare a cheltuielilor si de scadere a veniturilor sau ratei rentabîlitatii, precum si un efect 
advers asupra valorii patrimoniului Societalii. 
Consiliul de Administratie este angajat in respectarea şi conformarea deplina la toate cerinţele legale, 
de orice natura. 
Nu au fost inregistrate sesizari pe partea de mediu sau sanatate si securitate ocupationala din partea 
partilor interesate (vecini, cetateni, ONG-uri, institutii publice etc). 

Tranzactionarea la Bursa. 
Actiunile Societatii sunt admise la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti. Un posibil investitor ar 
trebui sa cunoasca riscurile pe care le implica investitiile in astfel de societali si trebuie sa ia decizia de 
a investi doar dupa o analiza atenta si, daca este cazul, consultare cu un consilier financiar 
independent. 
Pretul de piata al actiunilor poate fi supus unor fluctuatii importante, ca raspuns la mai multi factori, 
inclusiv variatiile în rezultatele operationale ale Societatii, divergentele in rezultatele fi ciare fata de 
estimarile analistilor, modificarile din estimarile veniturilor ale analistilor pietei \)WtYăru, conditiile 
economice generale, sentimentul general al pietei sau sectorului, modificaril -~gi~lative in ~ eterul 
Societalii si alte evenimente si factori relevanti, care nu pot fi controlati de Socie ie., ~ 
Bursele de valori au cunoscut periodic fluctuatii severe ale preturilor, a caror r Cţ renta ar putea fecta 
in mod advers pretul pietei actiunilor. '?"". . 
Din punct de vedere al valorii tranzactiilor efectuate sau al capitalizarii pietei. Bursa ~o · Bucuresti 
poate fi considerata o bursa de dimensiuni reduse, comparativ cu alte burse din lume, existand astfel 
riscuri legate de lichiditatea redusa a pietei, precum si de volatilitatea ridicata a pretului acliunilor 
tra nzactionate. 
Lichiditatea redusa a pietei poate determina imposibilitatea cumpararii sau vanzarii de actiuni ale 
Societalii fara a avea un impact semnificativ asupra pretului acelei actiuni, generand astfel si o 
volatilitate ridicata a pretului actiunilor. 
Structura de actionariat actuala este concentrata, societatea avand un actionar care cumuleaza o 
detinere de peste 90%, fapt ce determina un free-float mic si, pe cale de consecinta, o lichiditate mai 

) scazuta pe bursa. 

Dividendele. Actionarii ar trebui sa ia in considerare faptul ca plata oricaror dividende viitoare se va face 
la discretia Adunarii Generale a Actionarilor, dupa luarea in considerare a diversilor factori, inclusiv 
rezultatele operationale ale Societalii, conditiile financiare si necesarul curent si anticipat de numerar. 

Impozitarea pe piata de capital. Investitorii ar trebui sa consulte proprii consilieri in ceea ce priveste 
efectele detinerii de actiuni în cadrul Societalii, primirii de beneficii de la aceasta, precum si despre 
nivelul corespunzator de impozitare. 

Conducerea societatii urmareste in permanenta reducerea efectelor potential adverse, asociate 
factorilor de risc, asupra performantei financiare a societatii prin definirea profilului de risc - prezentarea 
generala a tuturor riscurilor potentiale care afecteaza compania. Profilul de risc care prin combinarea, 
clasificarea, ordonarea, stabilirea interdependentelor, analiza cauzelor/ efectelor, a severitatii si 
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frecventei precum si definirea modalitatilor de atenuare a impactului tuturor riscurilor identificate, 
reprezinta o sursa principala de informatii în stabilirea strategiei de afaceri a societatii. 
Pentru a derula cu eficacitate si eficienta procesele din companie în sensul obtinerii de produse si 
servicii in conformitate cu cerintele de reglementare din domeniu, cu cerintele legale si cu cerintele 
clientului, este nevoie de identificarea proceselor, de succesiunea si interactiunea lor si implicit de 
riscurile generate de acestea. 

Prin natura activitatilor efectuate, societatea este expusa unor riscuri care includ, fara a fi limitative, 
riscurile prezentate mai jos: 

Gestionarea riscului de capital - obiectivele conducerii sunt de a proteja capacitatea entitatii de a-si 
continua activitatea pentru a oferi beneficii pentru acţionari şi beneficii pentru alte părţi interesate şi să 
menţină o structură optimă de capital pentru a reduce costul de capital. 
Societatea utilizeaza împrumuturi care sunt garantate de regula cu activele sale. ln cazul in care 
societatea ~;l;IC~NJenera fluxuri de numerar corespunzatoare pentru a acoperi datoriile, aceasta 
poate suf o pierderel~. n rtiala sau totala a capitalului. O miscare relativ mica in valoarea activelor sau 
venituri! poate deternis, o miscare mare disproportionata, nefavorabila sau favorabila in valoarea 
indicato ~ r economici a( ietatii. 
Gestion ·~ Yi~ului d~, • pital se face cu ajutorul indicatorului grad de îndatorare, care arata gradul in 
care capi · p ~ .. asigura finantarea activitatii indicand in ce masura angajamentele sale pe 
termen mediu • ng sunt garantate de capitalurile proprii. Se calculeaza ca raport intre datorii pe 
termen mediu si lung si capitatul total. 

Riscul de lichiditate - o gestionare prudentă de lichiditate implică menţinerea de suficiente linii de 
numerar şi de credit disponibile, printr-o monitorizare continuă a fluxului estimat şi real în numerar şi 
prin corelarea datelor scadente ale activelor şi pasivelor financiare. Având în vedere natura activităţii 
sale, compania îşi propune să fie flexibilă în ceea ce priveşte opţiunile de finanţare, prin menţinerea 

liniilor de credit disponibile pentru finanţarea activităţilor de exploatare, precum şi a investitiilor. 
Gestionarea riscului de lichiditate se face cu ajutorul indicatorului lichiditate curenta care arata masura 
in care pot fi acoperite datoriile curente din activele curente (active circulante). 

Riscul ratei dobanzii - societatea ar putea fi supusa unui risc ca fluxurile de numerar viitoare sa 
fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzilor pentru împrumuturi si numerarul detinute. 

Impactul legilor si al reglementarilor guvernamentale - societatea trebuie sa se supuna legilor si 
regulamentelor referitoare la impozitare, planificare, legi si regulamente care prin aplicarea lor pot avea 
un efect de majorare a cheltuielilor si de scadere a veniturilor sau ratei rentabilitatii: 
Impunere - Sistemul de impozitare din România este intr-o continua schimbare/modificare si se 
încearcă să se consolideze şi să armonizeze cu legislaţia europeană. in acest sens, încă există 
interpretări diferite ale legislaţiei fiscale. in anumite cazuri, autorităţile fiscale pot trata în mod diferit 
anumite aspecte de fiscalitate, inclusiv în materie de stabilire a preţurilor de transfer, şi se calculează 
impozitele şi taxele suplimentare şi dobânzi şi penalităţi aferente. 

Conditiile economice, politice si sociale din Remania sau alte tari. 
Performanta Societalii poate fi afectata în mod special de modificarile normelor legale, de reglementare 
si de impozitare, precum si de conditiile financiare generale la nivel national si global. 
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schimbarîle in conditiile de ordin politic, economic si social din Remania si /sau alte tari din 
Europa Centrala si de Est; 

schimbari ale politicilor Guvernului sau modificarile legilor si regulamentelor. sau interpretarii 
legilor si regulamentelor, 

schimbarea regulamentelor privind cursul de schimb valutar; 
masurîle ce pot fi introduse pentru controlarea inflatieî si a ratei dobanzii; 
modificarile procentelor sau metodelor de impozitare. 

4. TERMENII SI CONDITIILE VALORILOR MOBILIARE (Sectiunea 4 -Anexa 26) 

CONTACTOARE S.A. a luat fiînta oficial in data de 10.10.1975, prin Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 
930, activitatea incepind efectiv din 1976. 
ln anul 1991, firma se reorganizeaza in baza Legii nr. 15/1990, prin H.G. nr. 139/ ~991 in 
CONTACTOARE S.A. si este inregistrata la Camera de Comert, Industrie si Ag. Jra âcjuds ului 
Buzau, Oficiul Registrului Comertului in data de 16.04.1991 sub nr. J10/594/1991 . ff ..... 
ln anul 1999, CONTACTOARE S.A. a fost privatizata integral, in urma vanzarii · til!lnilor detinute de 
FPS catre S.C.R. Piatra Neamt, actualmente fiind o societate cu capital integral pr t tbmânesc. / 

ln prezent Emitentul are sediul în Buzau, Str. Mesteacanului nr. 1 O, jud. Buzau, Rom~ ~ Â? ,strat la 
Registrul Comertului Buzau sub nr. J10/594/1991, avand CUI 1145395, Codul LEI: 
254900S7P90FADCRM L63. 
Legislaţia în temeiul căreia îşi desfăşoară activitatea: Legea nr. 31/1990 republicata, privind societatile 
comerciale, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind piata de capital, cu modificarile 
ulterioare. 

ln prezent, actiunile CONTACTOARE S.A se tranzactioneaza pe SMT - AeRO, piata XRS1, pe sistemul 
electronic de tranzactionare administrat de BVB sub simbolul "CONQ". 
Actiunile CONTACTOARE S.A au fost tranzactionate anterior la Categoria 111-R a sectiunii RASDAQ 
incepand cu 16.12.1996, iar incepand cu data de 16.07.2015 pe sistemul alternativ de tranzactionare 
AeRO al BVB, sub simbolul .CONQ". 

Actiunile subscrise in prezenta oferta sunt actiuni nominative, indivizibile si informa dematerializata. 
Dupa finalizarea ofertei si inregistrarea actiunilor la Depozitarul Centra~ acestea se vor tranzactiona pe 
SMT -AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul 
"CONQ". 
Actiunile societalii sunt nominative, indivizibile, sunt emise in forma dematerializata si au codul ISIN 
ROCONQACNOR4. 

Capitalul social subscris este în valoare totala de 7 .161 .045 lei, varsat integral. Capitalul social subscris 
este divizat in 2.864.418 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, la valoarea nominala de 
2,5 lei fiecare. 

Evidenta actiunilor se tine de catre Depozitarul Central SA Bucuresti, care are adresa Bulevardul Carol I 
nr. 34-36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, Bucuresti. 
Codul LEt al Emitentului este 254900S7P90FADCRML63. 
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Moneda in care se face emisiunea noilor actiuni este RON. 

Dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca 
prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc in termenul stabilit de AGA 

Legisfatia aplicabila actiunilor ce fac obiectul majorarii de capital descrisa in acest Prospect este: 
-Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. republicata; 
-Legea 31/1990 a societalilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţa, cu 
modificarile si completarife ulterioare; 
-Regulamentul UE nr. 979/2019; 
-Regulamentul UE nr. 980/2019; 
-Regulamentul UE nr. 1129/2017. 

. 
Conform Actului Constitutiv, acţiunile societăţii sunt nominative, de valori egale, emise în formă 
dematerializat~iber transferabile şi negociabile şi integral plătite. Acţiunile acordă drepturi egale ) 

~G"- ' titularilor I t.. 
Acţiunii ~ ubscrise şi ·t;, sate de acţionari conferă acestora dreptul fa vot în adunarea generala a 
acţiona «br„--potrivit princi iului o acţiune, un vot, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de 
conduc , dreptul de a_Ă imi dividende şi o parte din repartizarea activului social la lichidarea societălii, 
proporţie ~- ~ u~ ota " -~ articipare la capitalul social, alte drepturi prevăzute de lege. 
Deţinerea a ;( .. · ·,că adeziunea de drept la actul constitutiv al societăţii. 
Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor 
persoane. 
Obligaţiile societăţii sunt garantate cu patrimoniul acesteia, care nu poate fi grevat de datorii sau alte 
obfigatii personale ale acţionarilor; acţionarii sunt obligaţi numai la plata acţiunilor. 

Adunarea Generala a Actionarilor 
Adunarea generală a aclionarilor este organul de conducere al societăţii care decide asupra activităţii 
acesteia şi asigura politica ei economică şi comercială . 

Adunările generale sunt ordinare şi extraordinare. 

Atributiile Adunarii Generale Ordinare a Aclionarilor 
a) Discută, aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul 
de administraţie şi de auditorul financiar şi fixează dividendul; 
b) Alege şi revocă membrii consiliului de administraţie şi numeşte sau demite auditorul financiar, fixând 
şi durata minimă a contractului de audit financiar; 
c) Fixează remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs administratorilor; 
d) Se pronunţă asupra gestiunii administratorilor; 
e) Stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate şi programul de 
investiţii, pe exerciţiul financiar următor. 

Atributiile Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor 
Adunarea generală extraordinară a acţionarilor hotărăşte următoarele: 

a. ridicarea dreptului de preferinţă al acţionarilor la subscrierea de noi acţiunî emise de Societate; 
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b. aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor active din 
categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe 
durata unui exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puţin creanţele; 
c. aprobarea închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare 
individuală sau cumulată faţă de acelaşi cocontractant sau persoane implicate ori care acţionează în 
mod concertat depăşeşte 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puţin creanţele la data 
încheierii actului juridic, precum şi asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depăşind aceeaşi 
valoare; 
d. aprobarea emisiunii şi admiterii la tranzacţionare pe o piaţa reglementata sau in cadrul unui sistem 
alternativ de tranzacţionare a acţiunilor; 
e. aprobarea delegărilor de competenţă pentru Consiliul de administraţie; 
f. schimbarea formei juridice; 
g. schimbarea obiectului principal de activitate; 
h. majorarea capitalului social, precum şi reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni, în 
condiţiile legii şi ale Actului constitutiv; 
i. fuziunea şi divizarea; 
j. dizolvarea Societăţii; 
k. realizarea oricărei emisiuni de obligaţiuni sau conversia unei categorii de obligaţiu 
sau în acţiuni; g -.. 
I. aprobarea conversiei acţiunilor preferenţiale şi nominative dintr-o categorie în alta, icandiţiile legii; ,; 
m. orice altă modificare a Actului Constitutiv; % A -• 
n. aprobarea strategiei de guvernanţă corporativă a Societăţii, inclusiv a planul •i>de acţi.un de 

~ • \ 

guvernanţă corporativă; · • 
o. autorizarea dobândirii de către Societate a propriilor acţiuni şi stabilirea condiţiilor de dobândire; 
p. orice altă hotărare pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acţionarilor. 

Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor 
Adunarea generală a acţionarilor este convocată de către Consiliul de administraţie în conformitate cu 
prevederile legale. 
Adunarea generală a acţionarilor va fi convocată cu cel puţin 30 zile înainte de data stabilită, prin 
mijloace prevăzute de lege. 
Termenul de 30 de zile nu este aplicabil pentru a doua convocare a adunării generale a acţionarilor 
cauzată de neîntrunirea cvorumului, cu respectarea următoarelor condiţii: 
(i) prevederile cu privire la convocare au fost respectate la prima convocare; 
(ii) pe ordinea de zi nu s-a adăugat niciun punct nou; 
(iii) în înştiinţarea pentru prima adunare generală s-a fixat ziua şi ora pentru cea de-a doua adunare. 
Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea 
exerciţiului financiar. 
Acţionarii reprezentând, individual sau cumulat, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul de a 
introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor şi de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale a 
acţionarilor. Acest drept poate fi exercitat doar in scris (inclusiv prin mijloace electronice) şi într-un 
termen de 15 zile de la publicarea convocării. 
Convocarea va cuprinde locul şi data tinerii adunării, precum şi ordinea de zi, cu arătarea explicită a 
tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. 
Când în ordinea de zi figurează propuneri de modificare a actului constitutiv, convocarea va trebui să 
cuprindă textul integral al propunerilor. 
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Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul social sau în alt loc indicat în convocare. 
Participarea acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor se poate face personal sau prin 
reprezentant, conform prevederilor legale. Acţionarii pot fi reprezentaţi şi de alte persoane, altele decât 
acţionarii. Toate procurile se depun la Societate în limba română, cu cel puţin 48 ore inaînte de şedinţă. 
Acţionarii îşi pot desemna sau revoca reprezentanţii, inclusiv prin mijloace electronice, conform 
prevederilor legale aplicabile. 
Acţionarîi pot vota prin corespondenţă înainte de adunarea generală a acţionarilor potrivit procedurii 
care va fi pusă la dispoziţia acţionarilor prin convocator. 

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară: 

a) prezenta actionarilor care să reprezinte cel puţin jumătate din numărul total de drepturi de vot, iar 
hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate. 
b) daca adunarea generală nu poate lucra din cauza neîndeplinirii conditiilor prevăzute la lit. a), 
adunarea ce se va întruni la a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de 
zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotarâri cu majoritatea voturilor exprimate. 
Pentru validi 'delie rilor adunării generale extraordinare este necesară: 

<I 

a) la prim onvocare pr . enta actionarilor reprezentând trei pătrimi din numărul total de drepturi de 
vot, iar h râ_cile să fie luat cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi şi reprezentaţi; 

b) la con dcărUe un'nătoar , prezenta actionarilor reprezentând jumătate din numărul total de drepturi 
de vot, iar ...-: ăratile să fie ate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi şi reprezentaţi; 
c) Decizia d 

O 
ifi ~- a obiectului principal de activitate al societăţii, de reducere sau majorare a 

capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societăţii se ia cu 
o majoritate de cel puţin două treimi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi . 

în cazul oricăror hotărâri privind ridicarea dreptului de preferinţă al acţionarilor de a subscrie noi acţiuni 
în cazul majorărilor de capital social, adunarea generală a acţionarilor trebuie să voteze cu respectarea 
prevederilor legale relevante cu privire la cvorumul adunării generale a acţionarilor şi majoritatea 
voturilor exprimate, astfel cum este prevăzut de legislaţia pieţei de capital. 

Adunarea generală a acţionarilor este prezidata de Preşedintele Consiliului de Administratie, iar în 
absenta sa, de directorul general. 
Procesul verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat şi parafat. 
Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit. 
Exercitarea dreptului de vot 
Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis. 
Acţionarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii. 
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a auditorului 
financiar, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor. 
Hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor în limitele legii şi ale prezentului Act Constitutiv 
sunt obligatorii chiar şi pentru acţionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă 

Consiliul de Administraţie 
Adunarea generala a actionarilor încredinţează organizarea, conducerea executivă şi gestionarea 
activităţii societătii unui consiliu de administraţie, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990. 
Consiliul de administraţie este format din 3 administratori aleşi de adunarea generală a acţionarilor pe o 
perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi. 
Candidaţii pentru posturile de administrator sunt nominalizaţi de către membrii actuali ai consiliului de 
administraţie sau de către acţionari. 
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Când se creează un loc vacant in consiliul de administraţie , adunarea generală a acţionarilor alege un 
nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator 
pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a mai rămas pană la expirarea mandatului 
predecesorului sau. 
Incompatibilităţile cu calitatea de membru al consiliului de administraţie sunt cele stabilite de legile în 
vigoare. 
La prima şedinţă, consiliul de administraţie alege preşedintele dintre membrii săi. 
Preşedintele consiliului de administraţie poate fi şi director general. 
Preşedintele este ales pentru o durată care nu poate depăşi durata mandatului sau de administrator. 
Preşedintele poate fi revocat oricând de către consiliul de administraţie. 
Preşedintele coordonează activitatea consiliului şi raportează cu privire la aceasta adunării generale a 
acţionarilor. El veghează la buna funcţionare a organelor societăţii. 
în cazul în care preşedintele se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, pe durata 
stării respective de imposibilitate, consiliul de administraţie poate însărcina un alt administrator cu 
îndeplinirea funcţiei de preşedinte. 
Consiliul de administraţie se întruneşte ori de cate ori este necesar, dar cel puţin o dată la 3 luni. 
Preşedintele convoacă consiliul de administraţie, stabileşte ordinea de zi, veghează asupra informării 
adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi şi prezidează i·otnrmn~~;,~ 
Consiliul de administraţie se convoacă şi la cererea motivata a cel puţin 2 dintre me ri săi sa1Ya~ 
directorului general. în acest caz, ordinea de zi este stabilita de către autorii cererii. R ,q- şedintele este. 
obligat să dea curs unei astfel de cereri. ;i " ; 
~onv~ca_rea pentru în~runir~~. consiliului de ~dministraţi~- va ~ tran~n:iisă admi~'.str~to tfi,/tu _ s_ufici~nf 
timp mamte de data mtrurnru, termenul putand fi stabilit prin dec1z1e a cons1hulu1 de d~1ştr.a - . 
Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ţine şedinţa şi ordinea de zi. Asupra punctele re nu 
sunt prevăzute în ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgentă. 
La fiecare şedinţă se va întocmi un proces verbal care va cuprinde numele participanţilor, ordinea 
deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul verbal este semnat 
de către Preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un alt administrator. 
Directorii şi auditorul intern pot fi convocaţi la orice întrunire a consiliului de administraţie, întruniri la 
care aceştia sunt obligaţi să participe. Ei nu au drept de vot. 
Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta tuturor membrilor consiliului de administraţie, iar 
deciziile se iau cu majoritatea absolută a celor prezenţi. Membrii consiliului de administraţie pot fi 
reprezentaţi la întruniri doar de către alţi membri. Un membru prezent poate reprezenta un singur 
membru absent. 
în caz de paritate a voturilor, Preşedintele consiliului de administraţie va avea votul decisiv. 
în cazuri excepţionale, justificate de urgenta situaţiei şi prin interesul societăţii, deciziile consiliului de 
administraţie se pot lua prin votul exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire. La 
această procedură nu se poate recurge în cazul deciziilor consiliului de administraţie referitoare la 
situatiile financiare anuale. 
Participarea la reuniunile consiliului de administraţie poate avea loc şi prin intermediul telefonului, 
internetului sau altor mijloace de comunicare la distantă care întrunesc condiţiîle tehnice necesare 
pentru identificarea participanţilor, participarea efectivă a acestora la şedinţa consiliului de administraţie 
şi retransmiterea deliberărilor în mod continuu. 
Persoana numita administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională. 

Consiliul de administra!ie, prin Preşedintele sau, reprezintă societatea în raporturile cu directorul 
general al societăţii. 
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Consiliul de administraţie înregistrează la registrul comerţului numele directorului general, care 
reprezintă societatea. Acesta depune la registrul comerţului specimenul de semnătură. 
Membrii consiliului de administraţie îşi vor exercita mandatul cu prudenţă şi diligenţa unui bun 
administrator. 
Membrii consiliului de administraţie işi vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societăţii. 
Membrii consiliului de administraţie nu vor divulga informaţfile confidenţiale şi secretele comerciale ale 
societăţii, ta care au acces în calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie te revine şi după 

încetarea mandatului de administrator. 
Conţinutul şi durata obligaţiilor prevăzute la alineatul precedent vor fi stipulate în contractul de 
administraţie. 

Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligatiilor, potrivit art.72-73 din Legea 
nr.31/1990. 
Administratorii răspund fată de societate de prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directorul 
general sau de pe nalul încadrat, când daunele nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea 

impusa de in . ~irBe f~~~ lor. 
Administrat "' 1 sui;it solidai-f:~spunzători cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţă de nereguli 
săvârşite d · ceştia, nu le co unică auditorului intern şi auditorului financiar. 

~ "\ ,. . -r. . 
Atribuţiile co ~ · iulU'î'de 

o 
a) Consiliul dei'fll~Mff,aţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru 
realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea 
generala a acţionarilor. 
b) Consiliul de administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate directorului 
general: 
- stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii; 
- stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare; 
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a actionarilor şi implementarea hotărârilor 
acesteia; 
- aprobă înfiinţarea sau desfiinţarea sediilor secundare, precum: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau 
alte unităţi similare fără personalitate juridică; 

- aprobă structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Societăţii; 

- aprobă contractarea oricăror tipuri de împrumuturi, datorii sau obligaţii de tipul împrumuturilor; 
- aprobă schimbarea sediului Societăţii 
- aprobă schimbarea/completarea/restrângerea obiectului secundar de activitate 
- aprobă asocierea cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, in vederea constituirii de noi 
persoane juridice (societăţi române sau străine) sau de asocieri fără personalitate juridică, pentru 
realizarea unor obiective comune, în condiţiile legii, in limitele prevăzute de lege. 
- aprobă prime şi stimulente, pentru salariaţi şi colaboratori, in funcţie de rezultate. 
- aprobă nivelul asigurării pentru răspundere profesională a Directorului General şi a celorlalţi directori 
cărora li s-a delegat conducerea Societăţii; 

- supraveghează activitatea directorilor şi reprezintă Societatea in raporturile cu directorii; 
- dacă este cazul, exercită atribuţiile delegate de adunarea generală extraordinară a acţionarilor, în 
conformitate cu legea; 
- încheie acte juridice în numele şi în contul Societăţii prin care să dobândească bunuri pentru aceasta, 
să înstrăineze. să închirieze, să schimbe sau să constituie garanţii asupra bunurilor aflate în patrimoniul 
Societăţii, în limitele competenţelor conferite de lege şi de Actul constitutiv; 
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- aprobă delegările de competenţă pentru directori (inclusiv Directorul General) în vederea executării 
operaţiunilor acesteia; 
- face recomandări acţionarilor cu privire la distribuirea profitului; 
- convoacă adunarea generală a acţionarilor ori de câte ori este necesar conform prevederilor legale; 
- împuterniceşte Directorul General să negocieze şi să semneze contractul colectiv de muncă; 
- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de adunarea generală a acţionarilor sau care sunt prevăzute de 
dispoziţiile legale. 

Consiliul de administraţie va delega conducerea societăţii mai multor directori, numind pe unul din ei 
director general. Preşedintele consiliului de administraţie poate fi şi director general. 
Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societăţii, in limitele obiectului 
de activitate al societăţii şi cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de prezentul 
act constitutiv consiliului de administraţie şi adunării generale a acţionarilor. 
Consiliul de administratie este însărcinat cu supravegherea activitătii directorilor. Orice ad · ·strator 
poate solicita directorilor informaţii cu privire la conducerea operativă a societătii. ~~~?~vec--;-,_ 
Directorii vor informa consiliul de administraţie in mod regulat şi cuprinzător asui:>, f op_eraţiunilor 
intreprinse şi asupra celor avute în vedere. ~ , ; .. . 
Directorii pot fi revocati oricând de către consiliul de administraţie. În cazul in care re - area survine 
fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptăţit la plata unor daune interese. .,.?b • 

Directorul general va avea in principal următoarele atribuţii: • r:c- ·• ' 
- reprezintă societatea in raport cu tertiî şi în justitie 
- poate sub-delega puterile de decizie şi reprezentare, pentru acte specifice, prin decizia sa, cu 
aprobarea prealabilă a Consiliului de administraţie; 
- aprobă operaţiunile de încasări şi plăti, pentru activitatea economică curentă şi de perspectivă a 
societătii; 

- aplică strategia şi politicile de dezvoltare ale Societăţii, aşa cum sunt stabilite de Consiliul de 
administraţie; 

- înştiinţează Consiliul de administraţie de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor 
sale; 
- angajează, promovează şi concediază personalul salariat în condiţiile legii, inclusiv directorii angajaţi 
cu contract individual de muncă, alţii decat directorii către care Consiliul de administraţie a delegat 
atribuţii de conducere, şi coordonează şi supraveghează activitatea tuturor directorilor Societăţii; 
- negociază, in condiţiile legii, contractele individuale de muncă ale personalului Societăţii; 
- incheie acte juridice în numele şi pe seama Societăţii în limitele imputernicirilor acordate de Consiliul 
de administraţie; 
- supune aprobării prealabile a Consiliului de administraţie orice tranzacţie cu membrii Consiliului de 
administraţie sau directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra Societăţii sau cu o 
societate controlată de aceştia, dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacţii, o valoare de 
cel puţin echivalentul în lei a 5.000 Euro. 
- îndeplineşte orice alte operaţiuni şi/sau proiecte pe care Consiliul de administraţie sau adunarea 
generală a acţionarilor le-a stabilit in sarcina sa; 
- cel puţin o dată la 2 (două) luni, întocmeşte şi furnizează Consiliului de administraţie un raport scris 
privind administrarea Societăţii (şi de asemenea cu privire la execuţia mandatului său), activitatea 
Societăţii (schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi in aspectele externe care ar putea afecta 
performanţa Societăţii) şi posibila evoluţie a Societăţii (şi perspectivele strategice ale Societăţii). La 
cererea unui membru al Consiliului de administraţie, Directorul General va furniza informaţii relevante 
cu privire la gestiunea Societăţii. 
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Remuneraţia directorilor va fi stabilită de consiliul de administraţie. 
Modul de organizare a activităţii directorilor va fi stabilit prin decizie a consiliului de administraţie. 

Audîtul financiar şi auditul intern 
Situaţiile financiare ale societăţii vor fi verificate şi certificate de un auditor financiar, membru al Camerei 
Auditorilor Financiari din Remania. 

lnformatii privind majorarea de capital social 

Prin Hotararea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 1746/27.04.2022, Adunarea 
Generala Extraordinara a Actionarilor Societalii a hotarat în data de 31 .03.2022 majorarea capitatului 
social cu suma pana la 27.000.000 lei, prin emiterea de maxim 10.800.000 actiuni cu valoarea nominala 
de 2,5 lei/actiune la pretul de emisiune de 2,5 lei/actiune, iar actiunile ramase nesubscrise de catre 
actionari in caP,rul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta vor fi vandute printr-o oferta adresată 
unui nu ,.~ăl mic de 150 de persoane, agreate de Consiliul de Administratie al Emitentului, la pretul 
de van e de-2,6 lei/acţi ne. 
Actiuni eniise pentru ajorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti, 
proport · ~ a1~·~ · num~~.':!r ae actiuni detinute la Depozitarul Central la data de înregistrare stabilita de 

APG~Ad( :
9

~ t, 

02
~ ,t.; t b · t· · · d I 't .. d t I . d f . t t t b·1·t . er10a a m po su scrie ac ,uni m ca ru exerc, aru rep u u1 e pre erm a es e sa 11 a m 

prospectul de oferta, data ulterioara datei de înregistrare si datei de publicare a Hotararii AGEA în 
Monitorul Oficial al Romaniei sieste de 31 de zile calenderistice incepand cu ziua lucratoare imediat 
urma~ are publicarii Prospectului, respectiv de la data de . .J.$~.9.t:.~ .u._ pana la data de 

..2~:.9 ... ~JŞ?.~ inclusiv. Programul de lucru pentru efectuarea subscrierilor este intre orele 9:00-16:00, 
zilnic, în zilele lucratoare, pe întreaga perioada de subscriere, cu exceptia ultimei zile a perioadei de 
subscriere, care se va închide la ora 12:00. 

Actionarii indreptatiti pot subscrie un numar de 3,7703994319 actiuni noi pentru o (1) actiune detinuta la 
data de înregistrare, prin rotunjirea la intregul inferior. 
Conform Hotararii AGEA mai sus mentionate si a Deciziei C.A. CONT ACTOARE SA nr.1 din 
15.06.2022 in aplicarea acestei hotarari, actiunile ramase nesubscrise de catre actionari in cadrul 
perioadei de exercitare a dreptului de preferinta vor fi vandute printr-o oferta adresată unui număr mai 
mic de 150 investitori, agreati de Consiliul de Administratie al Emitentului, la pretul de vanzare de 2,6 
lei/actiune. 

Perioada de subscriere în cadrul Etapei a li-a, oferta adresată unui număr mai mic de 150 investitori, 
agreati de Consiliul de Administratie al Emitentului, este de maxim 30 zile calendaristice incepand cu 
ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care Consiliul de Administratie al Emitentului va transmite 
catre BVB Raportul privind subscrierea in perioada de exercitare a dreptului de preferinta, cu 
posibilitatea inchiderii anticipate. Consiliul de Administratie al Emitentului va transmite acest Raport in 
ziua imediat urmatoare încheierii perioadei de exercitare a dreptului de preferinta. Etapa a li-a majorarii 
capitalului social nu face obiectul prezentului prospect. 

Operaţiunea de subscriere din Etapa I se va realiza in baza unui prospect aprobat de ASF. Operaţiunea 
de subscriere din Etapa li se va realiza cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (4} lit. b} din 
Regulamentul nr. 1129 din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte 
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publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, 
si de abrogare a Directivei 2003/71/CE, intrucat se adreseaza unui numar mai mic de 150 de persoane. 
Plata actiunilor subscrise se face integral la înregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea 
actiunilor subscrise trebuie platita în proportie de 100%. 
ln cazul in care suma trimisa de actionar in contul colector este mai mica decat suma necesara 
subscrierii numarului de actiuni specificate în Formularul de subscriere, acestuia i se va aloca un numar 
de actiuni corespunzator sumei platite. 

Subscrierile realizate în cadrul majorarii de capital, atat in Etapa I, perioada de exercitare a dreptului de 
preferinta, cat si in Etapa a li-a, oferta adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreati de 
Consiliul de Administratie al Emitentului, sunt irevocabile 

Actiunile ramase nesubscrise si dupa Etapa a li-a majorarîi de capital vor fi anulate. 

AAVec;;,-

Subscrierile in cadrul Etapei I a majorarii de capital - exercitarea dreptului Tf!ferinta, 
realizeaza astfel: ~ 

Actionarii care detin actiuni CONTACTOARE S.A. în Sectiunea 1 a Depozitarului Cen J ~ot subscrie iii; 
oferta numai prin intermediarul SSIF ESTINVEST SA (la sediul din Str. Republici :hr. 9, Fo-cs~pf. 
Vrancea, Remania, tel. 0237 238900, fax 0237 237471, unde vor completa si se • - • ·o- qrjginal 
Formularul de subscriere sau ii vor transmite prin posta sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul 
perioadei de 31 de zile aferente subscrierii. 

Actionarii care subscriu la sediul ESTINVEST SA, o vor putea face intre orele 09:00 - 16:00, in fiecare 
zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a perioadei de subscriere, care se va închide la ora 12:00. Pentru 
subscrierile prin posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care ajung la 
sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12:00, inclusiv (nu se ia în 
considerare data postei). La Formular se va atasa dovada platii aferente actiunilor subscrise, respectiv 
a sumei reprezentand produsul dintre numarul de actiuni subscrise si pretul de subscriere, precum si 
documentele prevazute mai jos, în functie de modalitatea de subscriere. 
Plata actiunilor subscrise se face in contul Emitentului nr. RO20 RZBR 0000 0600 0191 2291, 
deschis la Raiffeisen Bank. 

Actionarii care detin actiuni CONTACTOARE S.A. in Sectiunea li (conturi globale) si in Sectiunea III a 
Depozitarului Central pot subscrie in oferta, atat prin SSIF ESTINVEST SA (la sediul din Str. Republicii 
nr. 9, Focsani, Vrancea, Remania, tel. 0237 238900, fax 0237237471 ), cat si prin orice alt intermediar 
autorizat de catre ASF, daca detin actiunile CONTACTOARE S.A. într-un cont de investitiî deschis la 
respectivul intermediar. 
Acest mod de subscriere este prevazut in reglementarile Depozitarului Central. 
Actionarii care subscriu prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF, o vor putea face intre orele 
09:00 - 16:00, în fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va închide la ora 12:00. 
Plata actiunilor subscrise detinute ln Sectiunea li si Sectiunea III se face ln conformitate cu 
reglementarile Depozitarului Central. 

Formularul de subscriere se regaseste la sediul si pe site-ul Intermediarului ESTINVEST SA, la adresa 
www.estmvest.ro, precum si pe site-ul BVB la adresa www.bvb.ro. 
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Nu exista alte restrictii impuse asupra liberei transferabilitati a actiunilor. Actiunile oferite spre subscriere 
in aceasta majorare de capital precum si cele deja existente fac parte din aceeasi clasa de actiuni 
ordinare, nominative, denominale in lei, emise in forma dematerializata conform legislatiei si ofera 
aceleasi drepturi tuturor detinatorilor. 
Actionarii CONTACTOARE SA pot, pe toata durata subscrierii, cere informatiî si pot verifica la sediul 
Emitentului si Intermediarului ESTINVEST SA numarul de actiuni la care au dreptul de subscriere. 

Obligatia calcularii corecte a numarului maxim de actiuni ce pot fi subscrise de fiecare actionar cade 
exclusiv in sarcina si responsabilitatea Emitentului si Depozitarului Central. 

Prezenta oferta publica de majorare a capitalului social se considera închisa la data de expirare a 
perioadei de subscriere prevazuta in prospect. 

~-J!ăGri~, ., 
::l 

Emitentu pozitarul O trai vor transmite Intermediarului o lista cu numarul de actiuni ce pot fi "' .,. 
subscris e-catre actionâ i. 

~ (.J 

~ ~ . 
Referitor . eânerea la. • rsa, veniturile din dividende sunt supuse in 2022 unei cote de impozitare de 
5%, iar sar :(.· 111 d~:~·- ermina si retine impozitul revine entitatii care plateste dividendele in momentul 
in care acestea sunt platite actionarilor. 
Emitentul avertizeaza investitorii ca legislatia fiscala a statului membru al investitorului si cea a tarii de 
înregistrare a emitentului (Remania) ar putea avea un impact asupra venitului obtinut din valorile 
mobiliare. De asemenea, emitentul informeaza investitorul ca tratamentul fiscal al valorilor mobiliare 
oferite in majorarea de capital social este prevazut in Legea nr. 227/2015 - Codul Fiscal. 

O declaraţie cu privire la existenţa oricărui act legislativ naţional sau a oricărei reglementări 
naţionale privind achiziţiile aplicabil(ă) emitentului şi posibilitatea aplicării unor măsuri de 
împiedicare, dacă există; 
Nu este cazul 

O scurta descriere a drepturilor si obligatiilor actionarilor in cazul unei oferte publice de 
cumparare obligatorii si/sau a reglementarilor privind retragerea obligatorie sau rascumpararea 
obligatorie: 
Dispozitiile privind oferta publica de preluare obligatorie prevazute de Legea nr. 24/2017 nu sunt 
aplicabile Emitentului, acesta fiind admis la tranzactionare pe piata SMT-AeRO a BVB. 
Actionarii se pot retrage din Societate, în cazuri strict determinate, in conditîile prevazute de Legea 
31/1990 si Legea nr. 24/2017. 
Actionarii Emitentului care nu sunt de acord cu hotararile luate de AGA, au dreptul sa se retraga din 
societate in anumite conditii. Astfel Legea Societalilor prevede dreptul actionarilor de a se retrage din 
Societate si de a solicita rascumpararea actiunilor atunci cand acestia nu au votat in favoarea unei 
hotarari luate cu privire la: (i) schimbarea obiectului de activitate; (ii) mutarea sediului social in 
strainatate; (iii) schimbarea formei juridice a societalii; (iv) fuziunea sau divizarea societalii. 
ln plus, legislatia privind piata de capital prevede dreptul actionarilor de a se retrage din societate: 
• ca urmare a unei hotarari AGEA privind retragerea de la tranzactionarea pe piata reglementata, pentru 
actionarii inregistrati la data de înregistrare stabilita de respectiva AGEA, care nu votat pentru 
retragerea actiunilor de la tranzactionare si care nu sunt de acord cu hotarea AGEA; 

38 

) 

) 



) 

PROSPECT CONTACTOARE SA 

• în cazul în care, urmare a unei oferte publice de cumparare adresata tuturor detinatorilor si pentru 
toate detinerile acestora, ofertantul detine mai mult de 95% din capitalul social al Emitentului, actionarii 
minoritari au dreptul sa-i solicite acestuia sa le cumpere actiunile la un pret echitabil; 
• ca urmare a derulării unei oferte publice de cumpărare adresate tuturor actionarilor şi pentru toate 

detinerile acestora, ofertantul are dreptul să solicite actionarilor care nu au subscris în cadrul ofertei să ii 
vândă respectivele acţiuni, la un pret echitabil, in situaţia in care acesta detine actiuni reprezentând cel 
puţin 95% din numărul total de actiuni din capitalul social care conferă drept de vot şi cel puţin 95% din 
drepturile de vot ce pot fi efectiv exercitate sau a achiziţionat, in cadrul ofertei publice de cumpărare 
adresate tuturor actionarilor şi pentru toate detinerile acestora, acţiuni reprezentând cel puţin 90% din 

numărul total de acţiuni din capitalul social care conferă drept de vot şi cel putin 90% din drepturile de 
vot vizate in cadrul ofertei. 

Indicarea ofertelor publice de cumpărare făcute de terţi asupra capitalului emitentului în cursul 
exerciţiului financiar precedent sau al exerciţiului financiar în curs. Trebu· ,,,siffll de 
asemenea, preţul sau condiţiile de schimb ,i rezultatul acestor oferte. .1l .., 
Nu au existat oferte publice de cumpărare făcute de terţi asupra capitalului e ,..ter,tului in · I 

exerciţiului financiar precedent sau al exerciţiului financiar în curs. ~ A 
?.d. 

5. DETALII PRIVIND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACTIONARE (Sectiunea 5 - Anexa 
26) 

5.1. Termenii si conditiile ofertei publice de valori mobiliare 
Majorarea de capital se face in baza Hotararîi AGEA CONTACTOARE S.A. din data de 31 .03.2022, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, nr. 1746/27.04.2022. 
Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti la 
data de înregistrare 19.04.2022, proportional cu numarul actiunîlor pe care le poseda. 
Valoarea totala a majorarii este de 27.000.000 lei, prin emiterea a maxim 10.800.000 actiuni cu 
valoarea nominala de 2,5 lei/actiune la pretul de emisiune de 2,5 lei/actiune. 

Durata de valabilitate a perioadei de exercitare a dreptului de preferinta este de 31 de zile calendaristice 
inc~and cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii Prospectului, respectiv de la data de 

) .!:-!:n9..'f. .~l.9.4l...pana la data de . .2..~:.9.R\.ZP.22.rinclusiv. 

Depozitarul Central S.A. a emis drepturi de preferinta la data de 20.04.2022 pentru toti actionarii 
emitentului care figureaza la data de înregistrare 19.04.2022. 

Actiunile ramase nesubscrise de catre actionari in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de 
preferinta vor fi vandute printr-o oferta adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreati de 
Consiliul de Administratie al Emitentului la pretul de vanzare de 2,6 lei/actiune. 

Perioada de subscriere in cadrul Etapei a li-a, oferta adresată unui număr mai mic de 150 investitori, 
agreati de Consiliul de Administratie al Emitentului, este de maxim 30 zile calendaristice incepand cu 
ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care Consiliul de Administratie al Emitentului va transmite 
catre BVB Raportul privind subscrierea in perioada de exercitare a dreptului de preferinta. cu 
posibilitatea inchiderii anticipate. 
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O subscriere facuta in cadrul prezentei Oferte este irevocabila. Subscrierea poate fi retrasa numai in 
cazul unui amendament la prospectul de oferta in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in 
termen de doua zile lucratoare dupa publicarea respectivului amendament. 

Retragerea subscrierii de catre actionari se face prin completarea, semnarea si transmiterea catre 
Intermediarul prin care S•a subscris în oferta a Formularului de retragere a acceptului de subscriere a 
subscrierii. 
Sumele vor fi restituite de catre Depozitarul Central sau Emitent, dupa caz, persoanelor care isi revoca 
subscrierea, in termen de maxim 5 zlle lucratoare de la data retragerii subscrierii, prin transfer in acelasi 
cont bancar din care S•a facut subscrierea. 
Evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin atat Emtentului, cat si Depozitarului 
Central, in cazul aparitiei unui amendament la prospect. 

~E.G•'--'. 

ASF poate sa i rzica o ofe ,,. ~ ublica prin: 
a) revocarea robării prospect lui/documentului de ofertă, dacă constată că derularea ofertei publice 
se face cu în lc; ea preved lor legale, ale reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acesteia, ) 
precum şi în u ,.. tă'arele situ. • : 

;.,, .•. 
1. dacă apreciază<'~cjr tanţe ulterioare deciziei de aprobare determină modificări fundamentale 
ale elementelor şi date or care au motivat•o; şi/sau 
2. dacă ofertantul informează A.S.F. că retractează oferta. înainte de lansarea anunţului de ofertă; 

b) anularea aprobării prospectului/documentului de ofertă , dacă aceasta a fost obţinută pe baza unor 
informaţii false ori care au indus în eroare. 

5.2. Planul de distribuire si de alocare a valorilor mobiliare 

Procedura de subscriere 

Subscrierile se pot face alat direct la sediul ESTINVEST S.A. sau prin posta/curier, cat si la sediul 
oricarui Intermediar autorizat conform procedurii de mai jos: 

E~pal ~ 

P . d d 31 d ·1 I d . t· b · .. t d I 1...'>,oţ..2_c,">? I 1..~-0~,2~ enoa a e e z1 e ca en ans 1ce a su scnern es e e a ...... ...... ... ....... f4.. . pana a ........................... . 
începând cu ziua lucrătoare imediat următoare publicării prospectului. 

Actionarii CONTACTOARE S.A. vor subscrie astfel: 
Actionarii care detin actiuni CONTACTOARE SA in Sectiunea 1 a Depozitarului Central pot subscrie 
in oferta numai prin intermediarul SSIF ESTINVEST SA (la sediul din Str. Republicii nr. 9, Focsani, 
Vrancea, Remania, tel. 0237 238900, fax 0237237471, unde vor completa si semna in original 
Formularul de subscriere sau ii vor transmite prin posta sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul 
perioadei de 31 de zile aferente subscrierii. 
Actionarii care subscriu la sediul ESTINVEST SA, o vor putea face intre orele 09:00 - 16:00, in fiecare 
zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va închide la ora 12:00. Pentru subscrierile prin 
posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care ajung la sediul 
Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12:00, inclusiv (nu se ia in considerare 
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data postei), La Formular se va atasa dovada platii aferente actiunilor subscrise, respectiv a sumei 
reprezentand produsul dintre numarut de actiuni subscrise si pretul de subscriere, precum si 
documentele prevazute mai jos, în functie de modalitatea de subscriere. 

Plata actiunilor subscrise se face in contul Emitentului nr. RO20 RZBR 0000 0600 0191 2291, 
deschis la Raiffeisen Bank 

Fiecare actionar al Societatii va putea subscrie maxim numarul de actiuni corespunzator 
procentului din capital pe care ii detine aplicat la numarul de 10.800.000 actiuni emise in cadrul 
prezentei majorari de capital. Actionarii indreptatiti pot subscrie un numar de 3,7703994319 
actiuni noi pentru o (1) actiune detinuta la data de înregistrare, prin rotunjirea la întregul inferior. 
Astfel, pentru a subscrie 3.770 actiuni noi emise, sunt necesare 1.000 drepturi de preferinta. 
Pentru evitarea oricarei neclaritati, nu se admite subscrierea fractionata a actiu · , ubscrierile 
se vor valida prin rotunjire la întregul inferior. Q<v ~ ., 

J ~ . 
I"' 
:! L 

F. " • -
Actionarii care detin actiuni CONTACTOARE S.A. in Sectiunea li (conturi glo )' si Sectiune III a 

~ 
Depozitarului Central pot subscrie in oferta: • ~-,.··· ' 

- prin intermediul SSIF ESTINVEST SA (la sediul din Str. Republicii nr. 9, Fo 
Remania, tel. 0237 238900, fax 0237237471), 

- prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF, daca detin actiunile CONTACTOARE SA într
un cont de investitii deschis la respectivul intermediar. lntermedierul prin care se subscrie in 
oferta de majorare CONTACTOARE S.A., dupa preluarea ordinului de subscriere de la client, 
va introduce in platforma Arena a Depozitarului Central respectiva subscriere. 

Plata actiunilor subscrise detinute în Sectiunea li si Sectiunea III se face în conformitate cu 
reglementarile Depozitarului Central. Decontarea sumelor platite se realizeaza direct intre intermediarul 
prin care se subscrie si Depozitarul Central. 
Actionarii care subscriu prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF, o vor putea face intre orele 
09:00- 16:00, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va închide la ora 12:00. 

Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea I a Depozitarului Central, validarea subscrierilor de catre 
SSIF ESTINVEST SA se va face dupa verificarea documentelor prezentate de actionar, dupa 
verificarea ca figureaza in lista detinatorîtor de drepturi de preferinta, precum si a confirmarii incasarii 
contravalorii actiunilor subscrise în contul Emitentului. 
Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea li (conturi globale) si Sectiunea III a Depozitarului 
Central, validarea subscrierilor de catre ceilalti Intermediari se va face dupa verificarea frecarui actionar 
ca detine drepturi de preferinta, precum si a asigurarii ca detine contravaloarea actiunilor subscrise in 
contul de investitii deschis la respectivul Intermediar, la data subscrierii in oferta. 

La înregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscrise trebuie platita in proportie de 
100%. ln cazul in care suma trimisa de actionar în contul colector al Emitentului este mai mica decat 
suma necesara subscrierii numarului de actiuni specfficate in Formularul de subscriere, acestuia i se va 
aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite. De asemenea, in situatia in care suma achitata 
de catre actionar in contul colector al Emitentului este mai mare decat contravaloarea actiunilor la care 
are dreptul de subscriere, Emitentul va returna actionarului suma achitata in plus, dupa finalizarea 
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perioadei de subscriere, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii ofertei, prin virament 
bancar in contul personal comunicat de actionar. 
Actionarii CONTACTOARE S.A. pot subscrie actiunile emise pentru majorarea capitalului social 
proportional cu drepturile de preferinta alocate, in conformitate cu cotele detinute la Depozitarul Central 
la data de înregistrare 19.04.2022. 

Validarea subscrierilor de catre intermediar se va face dupa verificarea documentelor prezentate de 
actionar, dupa verificarea ca figureaza în lista actionarilor ce detin drepturi de preferinta, precum si a 
confirmarii incasarii contravalorii actiunilor subscrise in contul Emitentului. Evidenta, confirmarea si 
gestionarea sumelor · s e de catre Emitent în contul actiunilor subscrise, revine acestuia. De 

. ~JE. ' ' -.t 
asemenea, ev1d · s1 ta sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin 

" Emitentului/Depo arului Central; . 
Q '"' -
~ . 

Formularul de s ctiere si For 
sediul Intermedia :a. · rESTl~V 

larul de retragere a acceptului de subscriere vor fi disponibile la 
T SA la adresa www.estinvest.ro si pe site-ul BVB, la adresa 

Formularul de subscriere depus la ESTINVEST S.A. va fi lnsotit de urmatoarele documente: 

Pentru persoanele fizice rezidente sau nerezidente care subscriu in nume propriu: 
- buletinul sau Cartea de identitate (copie); 
- pasaport (copie) - pentru actionarii cetateni straini; 
- dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau 

confirmarea platii electronice). 

Pentru persoanele fizice rezidente sau nerezidente care subscriu in numele altei persoane fizice: 
buletinul sau Cartea de identitate (copie) al reprezentantului si buletin sau carte de identitate 
(copie) al persoanei reprezentate; 
pasaport (copie) al reprezentantului si copie pentru persoana reprezentata pentru actionarii 
cetateni straini; 
dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau 
confirmarea platii electronice); 
procura în forma autentica (copie) si traducerea autorizata a acesteia în cazul in care procura 
este într-o alta limba decat limba romana. 

Pentru persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu: 
copie dupa Certificatul de înregistrare de la Registrul Comertului; 
certiflcarul constatator eliberat de ONRC (original sau copie conform cu originalul, eliberat cu cel 
mult 30 zile lucratoare inainte de data subscrierii); 
împuternicire in original pentru persoane care semneaza Formularul de subscriere (daca acesta 
nu este reprezentantul legal al societalii sau actul doveditor al calitatii de imputernicit legal al 
societalii: 
dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau 
confirmarea platii electronice); 
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- buletin sau carte de identitate sau pasaport - (copie) al persoanei care subscrie in numele 
persoanei juridice. 

Pentru persoane juridice nerezidente care subscriu in nume propriu: 
copii dupa documentele de identificare ale persoanei juridice (statut, act constitutiv sau 
document echivalent din tara de origine etc.), cu nominalizarea reprezentantilor legali ai 
persoanei juridice (traducere legalizata); 
copie dupa certificatul fiscal si/sau certificatul ce atesta înmatricularea persoanei juridice sau 
documente echivalente din tara de origine (traducere legalizata); 

C~~ifica~ Co~~tatator elib~rat de Registrul_ ~omertului sau institutie e~hiv ~- .t~ tat~I de 
angine, in original sau copie conform cu originalul (cu cel mult 30 de z1I j8cratoare anterioare 

datei de subscriere); ff L " ~ 
împuternicire în original pentru persoana care semneaza fo ~a~ul de su~s riere. 
lmputernicirea este data de catre reprezentantul legal al actionar i, persoana ~ ridica 
nerezidenta; • [:t.. ••• , • 

copie a documentelor de identitate ale persoanei fizice care efectueaza ca 
reprezentant al persoanei juridice nerezidente; 
copie dupa dovada efectuarii platii prin virament bancar ( copie dupa ordinul de plata/chitanta 
sau confirmarea platii electronice). 

Pentru persoane juridice nerezidente care subscriu prin intermediul unui agent custode local: 
- copii dupa documentele de identificare ale persoanei juridice nerezidente (statut, act constitutiv 

sau document echivalent din tara de origine etc.), cu nominalizarea reprezentantilor legali ai 
persoanei juridice (traducere legalizata); 

- coP.;e dupe certificatul fiscal si/sau certificatul ce atesta înmatricularea persoanei juridice 
nerezidente sau documente echivalente din tara de origine (traducere legalizata): 

- Certificat Constatator al persoanei juridice nerezidente eliberat de Registrul Comertului sau 
institutie echivalenta din statul de origine, in original sau copie conform cu orginalul (cu cel mult 
30 de zile lucratoare anterioare datei de subscriere); 

- copie dupa Contractul incheiat intre persoana juridica nerezidenta si agent custode local, in care 
sa fie evidentiat faptul ca agentul custode poate efectua aceasta operatiune in numele persoanei 
juridice nerezidente; 

- imputernicire in original data de catre reprezentantul legal/persoana autorizata al/a agentului 
custode pentru persoana fizica care semneaza formularul de subscriere in numele persoanei 
juridice nerezidente; 

- copie document de identitate a persoanei fizice care semneaza formularul de subscriere în 
numele persoanei juridice nerezidente; 

- copie dupa dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta 
sau confirmarea platii electronice). 

Pentru persoanele fizice si juridice nerezidente, toate documentele solicitate emise in alta limba decat 
limba romana, trebuie sa fie traduse si legalizate. 

Daca actionarul CONTACTOARE S.A. subscrie in oferta printr-un alt intermediar, altul decat 
ESTINVEST S.A., Intermediarul respectiv prin care se subscrie este responsabil pentru subscriere. 

Subscrierea in oferta - printr-un alt intermediar se va face atat dupa precedurile interne ale respectivului 
Intermediar cat si in conformitate cu reglementarile legislative aplicabile pietei de capital pentru aceste 
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operatiuni. De regula, intermediarul va prelua un ordin de subscriere in oferta CONTACTOARE SA de 
la client, completand si un Formular de Subscriere în acest sens. urmand ca apoi intermediarul in 
cauza, sa introduca in Platforma Arena a Depozitarului Central subscrierea clientului. 

Investitorii trebuie sa ia in considerare comisioanele de transfer bancar aplicabile si durata transferului 
bancar. 
O subscriere facuta in cadrul prezentei Oferte este irevocabila. Subscrierea poate fi retrasa numai in 
cazul unui amendament la prospectul de oferta in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in 
termen de doua zile lucratoare dupa publicarea respectivului amendament. 
Retragerea nerih.de catre actionari se face prin completarea, semnarea si transmiterea catre 
lntermedi C9 prin care ~ subscris ln oferta a Formularului de retragere a acceptului de subscriere. 
Sumele v fi,~ stituite de~' tre Depozitarul Central sau Emitent, dupa caz, persoanelor care isi revoca 
subscrier in termen de m xim 5 zile lucratoare de la data retragerii subscrierii, prin transfer in acelasi 
cont banc '4.~ i~\Care s-a! · ut subscrierea. 

o ... , 
"11i,, • ~ _; 

Etapa a li-a 
Subscrierea in Etapa li se va face exclusiv prin ESTINVEST SA Etapa a li-a majorarii capitalului social 
nu face obiectul prezentului prospect 

Perioada de subscriere in cadrul Etapei a li-a, oferta adresată unui număr mai mic de 150 investitori, 
agreati de Consiliul de Administratie al Emitentului, este de maxim 30 zile calendaristice incepand cu 
ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care Consiliul de Administratie al Emitentului va transmite 
catre BVB Raportul privind subscrierea in perioada de exercitare a dreptului de preferinta, cu 
posibilitatea închiderii anticipate. 

Consiliul de Administratie al Emitentului va notifica ASF si piata referitor la încheierea Etapei a 
li-a a majorarii de capital. 
Modificarea termenilor ofertei 

Emitentul poate modifica ulterior termenii ofertei cu respectarea conditiilor prevazute in Regulamentul 
ASF nr. 5/2018, cu completarile si modifica rile ulterioare. 
Orice cerere de modificare a prospectului aprobat este depusa la ASF cu cel putin 3 zile lucratoare 
anterioare ultimei zile de derulare a ofertei. ln cazul aprobarii amendamentelor referitoare la pret sau la 
alte elemente ale prospectului, cu exceptia termenului de inchidere a ofertei, ASF este in drept sa 
prelungeasca perioada de derulare a ofertei, astfel incat sa existe cel putin doua zile lucratoare de la 
publicarea amendamentului pana la închiderea ofertei. 

Prin semnarea Formularului de subscriere, actionarii CONTACTOARE SA confirma citirea prezentului 
Prospect si efectuarea subscrierii in conditiile prevazute in prezentul Prospect. 
Metoda de intermediere este metoda celei mai bune executii. Intermediarul va depune toate eforturile 
pentru o cal mai buna promovare a intereselor Emitentului dar nu garanteaza subscrierea întregului 
volum de actiuni oferite in cadrul majorarii de capital. 

Emitentul/Depozitarul Central se obliga sa transmita Intermediarului, la sfarsitul ofertei, o lista completa 
cu numele si sumele virate de fiecare actionar. 
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ln termen de 5 zile lucratoare de la data încheierii Perioadei de Subscriere, Intermediarul va întocmi si 
transmite o notificare cu privire la rezultatele ofertei catre ASF si BVB. Aceasta notificare va fi publicata 
pe website-ul BVB, la adresa www.bvb.ro. 

Drepturile de preferinta aferente majorarii de capital nu vor fi tranzaclionate. 
Actiunile ramase nesubscrise dupa încheierea subscrierilor vor fi anulate. 

Emitentul nu are informatii referitoare la faptul ca principalii sai actîonari sau membri ai organelor sale 
de administrare, conducere si supraveghere intentioneaza sa subscrie la majorarea de capital sau daca 
orice persoana intentioneaza sa subscrie la majorarea de capital sau daca orice persoana intentioneaza 
sa subscrie peste 5%, in afara de actionarul majoritar. 

, analiza 

di~ d~ta de 

Ulterior derularii perioadei de subscriere, Consiliul de Administratie se va intrun· 

subscrierile înregistrate si a decide in baza competentelor acordate prin Hotarar • . 
31 .03.2022 cu privire la majorarea capitalului social. j , \ 

~ A. I 
Emitentul va demara toate demersurile necesare in vederea inregistrarii majora ~apitalului social la 
Oficiul Registrului Comertului si eliberarea Certificatului de lnscriere de Mentiuni, cu • , ~-eapitaliocial. 
ln baza Certificatului de lnscriere de Mentiuni de la ORC precum si al Certificatului Constatator de la 
ORC in care este evidentiat noul capital social, ASF va elibera Certificatul de lnregistrare a Valorilor 
Mobiliare. 

Dupa obtinerea de la ASF a Certificatului de lnregistrare a Valorilor Mobilare, Emitentul va înregistra 
noile valori la Depozitarul Central S.A. si BVB. 

Dupa înregistrarea noului capital social la institutiile mentionate anterior, Emitentul va informa actionarii 
cu privire la numarul de actiuni ce le-au fost alocate in urma încheierii majorarii capitalului social. 

Conform Hotararii AGEA a Emitentului din data de 31 .03.2022, publicata în Monitorul Oficial al 
Romaniei partea a-lV·a, nr. 1746/27.04.2022, valoarea nominala a actiunilor noi emise este de 2,5 
lei/actiune, iar pretul de subscriere in perioada de exercitare a dreptului de preferinţă este de 2,5 
lei/actiune si este precizat in Decizia A.S.F. de aprobare si in prezentul Prospect referitor la majorarea 

) de capital. 

Prospectul referitor la majorarea de capital va fi publicat pe site-ul Intermediarului la www.estinvest. ro 
si pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro. 

Prospectul împreuna cu Formularul de subscriere si Formularul de retragere a acceptului de subscriere 
vor fi puse la dispozitie in format fizic la sediul central al Intermediarului ESTINVEST SA (Focsani, Str. 
Republicii nr. 9, jud. Vrancea). 
Emitentul nu solicita niciun fel de taxe suplimentare subscriitorilor. 

Nu exista nicio restrangere sau anulare a dreptului de preferinta la subscrierea in cadrul majorarii de 
capital pentru actionarii Emitentului. Plata actiunilor subscrise trebuie facula la momentul subscrierii. 
Majorarea de capital se deruleaza atat prin SSIF ESTINVEST S.A. (pentru actionarii care detin actiuni 
în cele trei secliuni ale Depozitarului Central), cat si prin orice alt intermediar autorizat de ASF (pentru 
actionarii care detin actiuni in Sectiunile li si III ale Depozitarului Central). 
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Evidenta actiunilor Emitentului se tine de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA - Bucuresti, Bulevardul 
Carol I nr, 34-36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, Bucuresti. 

Nu exista entitati care s-au angajat sa subscrie emisiunea sau sa plaseze valorile mobiliare fara o 
subscriere ferma sau in temeiul unui acord de investitie la cel mai bun pret. 

5.3. Procedura de notificare a subscriitorllor cu privire la cuantumul care le•a fost alocat si 
lnformatii din care sa reiasa daca tranzactlonarea poate sa inceapa înainte de aceasta notificare. 

Actionarii CONTACTOARE S.A., pe toata durata subscrierii, se pot informa la sediul Emitentului si 
Intermediarului cu privire la numarul de actiuni pe care le pot subscrie. 
Obligati c-Ular„ corecte a numarulul maxim de actiuni ce pot fi subscrise de fiecare actionar cade 
exclu m sarcina s esponsabilitatea Emitentului/Depozitarului Central. 
Acti 11e-..erilise penit majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti, ) 
pro. t5rtionâl cu numa I de actiuni detinute la Depozitarul Central la data de înregistrare stabilita de 

""' ~ 
AG 19~.20221: ' 

o ,•' 
'-li]~ • pSt,lv 

Perioada m re se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este stabilita in 
prospectul de oferta, data ulterioara datei de înregistrare si datei de publicare a Hotararii AGEA in 
Monitorul Oficial al Romaniei si este de 31 de zile calendaristice i~~pand cu ziua lucratoare imediat 
urmatoare publicarii prospectului, respectiv de la data de .~ :.<?.'f.:.?.P.2L pana la data de 
l..~:O.l..~lP.U- inclusiv. 

5.4. Stabilirea preturilor 

Actionarii indreptatiti pot subscrie in perioada de exercitare a dreptului de preferinta un numar de 
3,7703994319 actiuni noi pentru o (1) actiune detinuta la data de înregistrare. Pretul de subscriere este 
de 2,5 lei/actiune, reprezentand valoarea nominala a unei actiuni. 
Pretul de subscriere in Etapa a li-a a majorarii de capital social - oferta adresată unui număr mai mic de 
150 investitori, agreati de Consiliul de Administratie al Emitentului este de 2.6 lei/actiune. Etapa a li-a 
majorarii capitatului social nu face obiectul prezentului prospect. 
Plata actiunilor subscrise se face in numerar la înregistrarea cererilor de subscriere. Contravaloarea 
actiunilor subscrise trebuie platita in proportie de 100%. 
Emitentul si Ofertantul ofertei nu percep taxe sau comisioane investitorilor ce vor subscrie in oferta. 

5.5. Plasarea si subscrierea 

Subscrierile in perioada de exercitare a dreptului de preferînta se pot face atat direct la sediul 
ESTINVEST SA sau1,rin ).°sta/curier, cat si la sediul oricarui Intermediar autorizat in perioada 
.l';:0.+.-.:.2.QU..--:-l.kJL.-.lA .... ~ ... conform procedurîi de mai jos: 
Actionarii care detin actiuni CONTACTOARE S.A. in Sectiunea 1 a Depozitarului Central pot subscrie 
in oferta numai prin intermediarul SSIF ESTINVEST SA (la sediul din Str. Republicii nr. 9, Focsani, 
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Vrancea, Romania, tel. 0237 238900, fax 0237237471, unde vor completa si semna in original 
Formularul de subscriere sau ii vor transmite prin posta sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul 
perioadei de 31 de zile aferente subscrierii. 

Subscrierile in Etapa a li a majorarii de capital - oferta adresată unui număr mai mic de 150 investitori, 
agreati de Consiliul de Administratie al Emitentului - se pot face doar prin intermediul ESTINVEST SA. 

Actionarii care subscriu la sediul ESTINVEST SA, o vor putea face intre orele 09:00 - 16:00, in fiecare 
zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va închide la ora 12:00. Pentru subscrierile prin 
posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care ajung la sediul 
Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12:00, inclusiv (nu se ia in considerare 
data postei). La Formular se va atasa dovada platii aferente actiunilor subscrise, respectiv a sumei 
reprezentand produsul dintre numarul de actiuni subscrise si pretul de subscriere, precum si 
documentele prevazute mai jos, in functie de modalitatea de subscriere. 

:;::~~?RAVc~ 
Plata actiunilor subscrise se face in contul Emitentului nr RO20 RZBR 00 MJ600 0191j 291, 
deschis la Raiffeisen Bank. f .., 

I-' : 

Actionarii care detin actiuni CONTACTOARE SA in Sectiunea li (conturi giol:>~ f \si Sectiune-' III a 

Depozitarului Central pot subscrie in oferta: • ~ ••. - ..._,;,( __ 
prin intermediul SSIF ESTINVEST SA (la sediul din Str. Republicii nr. 9, ·~ ni, Vrancea, 

Remania, tel. 0237 238900, fax 0237237471), 
prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF, daca detin actiunile CONTACTOARE SA intr

un cont de investitii deschis la respectivul intermediar. lntermedierul prin care se subscrie in oferta de 
majorare CONTACTOARE S.A., dupa preluarea ordinului de subscriere de la client, va introduce in 
platforma Arena a Depozitarului Central respectiva subscriere dorita de client. 

Plata actiunilor subscrise detinute in Sectiunea li si Sectiunea III se face in conformitate cu 
reglementarile Depozitarului Central. Decontarea sumelor platite se realizeaza direct intre intermediarul 
prin care se subscrie si Depozitarul Central. 

Actionarii care subscriu prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF, o vor putea face intre orele 
09:00- 16:00, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va închide la ora 12:00. 
Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea 1 a Depozitarului Central, validarea subscrierilor de 
catre SSIF ESTINVEST S.A. se va face dupa verificarea documentelor prezentate de actionar, dupa 
verificarea ca figureaza in lista detinatorilor de drepturi de preferinta, precum si a confirmarii incasarii 
contravalorii actiunilor subscrise in contul Emitentului. Evidenta, confirmarea si gestionarea sumelor 
încasate de catre Emitent in contul actiunilor subscrise, revine acestuia. Oe asemenea, evidenta si plata 
sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin tot Emitentului. 
Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea li (conturi globale) si Sectiunea III a Depozitarului 
Central, validarea subscrierilor de catre ceilalti Intermediari se va face dupa verificarea fiecarui actionar 
ca deline drepturi de preferînta, precum si a asigurarii ca detine contravaloarea actiunilor subscrise in 
contul de investitii deschis la respectivul intermediar, la data subscrierii in oferta. 
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5.6. Admiterea la tranzactionare si modalitatile de tranzactionare 

ln prezent, actiunile CONTACTOARE S.A se tranzactioneaza pe SMT - AeRO, piata XRS1 , pe 
sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB sub simbolul "CONQ". 
Actiunile CONTACTOARE S.A au fost tranzactionate înainte la Categoria 111-R a sectiunii RASDAQ 
incepand cu 16.12.1996, iar incepand cu data de 16.07.2015 pe sistemul alternativ de tranzactionare 
AeRO al BVB, sub simbolul .CONQ•. 

Actunile subscrise in cadrul majorarii de capital prezentate in acest Prospect. dupa plata lor integrala si 
înregistrarea majorarii de capital la institutiile pietei de capital, vor avea acelasi regim ca si cele 
existente, dand detinatorilor lor aceleasi drepturi si obligatii. 
Nu exista en · . · re sa-si fi asumat un angajament ferm de a actiona ca intermediari pe pietele 
secundar ~PcY;că-ga nta lichiditatea acestora prin cotatii de vanzare si cumparare, pentru actiunile 
CONT OARE S.A. ~ 

ul ., . .!:! 
~ C> ::, 

I;; -
~ ~ ) 

5.7. Det ri de vaJor mobiliare care doresc sa le vanda 

5.8. Diluarea 

La data de 21.03.2022 structura actionariatului CONTACTOARE S.A. era urmatoarea: 
Actionar Numar actiuni Procent 
SERVICIILE COMERCIALE ROMANE S.A. PIATRA- 2.308.704 80,5994% 
NEAMT 
IASITEX S.A. IASI 292.121 10,1983% 

alti actionari / others 263.593 9,2023% 

Total 2.864.418 100% 

Nu exista contracte de restrictionare a subscrierii la majorarea de capital social, astfel ca, daca toti 
actionarii isi vor exercita dreptul de preferinta, structura actionariatului si procentele de detinere in 
capitalul social vor ramane neschimbate, modificandu-se numarul de actiuni detinut de fiecare ) 
corespunzator raportului dintre actiunile existente si cele oferite (1 + 3,7703994319): 

Actionar Numar actiuni Procent(%) 

SERVICIILE COMERCIALE ROMANE S.A. Piatra-
Neamt 8.704.736 80,5994% 
IASITEX S.A. lasi 1.101 .412 10,1983% 

Alti actionari 993.850 9,2023% 

Total 13.664.418 100% 

Totusi, este putin probabil ca toti actionarii sa subscrie la majorarea de capital social, astfel ca celor 
care nu vor subscrie sau nu vor subscrie toate actiunile la care au dreptul, le vor fi diluate detinerile 
corespunzator gradului final de subscriere. 
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Cuantumul si procentajul diluarii imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la noua oferta nu pot fi 
determinate, depinzand de cantitatea totala care va fi subscrisa. 

5.9. Motivele ofertei şi, după caz, valoarea netă estimată a veniturilor obJinute, defalcată pe principalele 
utilizări prevăzute, in ordinea descrescătoare a priorităfii. În cazul in care emitentul preconizează că 
veniturile estimate nu vor fi suficiente pentru finanJarea tuturor obiectivelor avute in vedere, se indică 
sursa şi valoarea fondurilor suplimentare necesare. Trebuie fumizate, de asemenea, infonnaJii detaliate 
pnVind utilizarea veniturilor obfinute, in special in cazul in care acestea sunt utilizate pentru 

achizifionarea de active altfel decât in cursul nonnal al activitEililor, pentru finanfarea achizifiei anunJate 
a altor intreprinderi sau pentru rambursarea, reducerea sau răscumpărarea unor datorii. Valoarea totală 
netă a veniturilor obfinute in unna emisiunii/ofertei şi o estimare a cheltuielilor totale aferente 
emisiunii/ofertei. 

Motivele majorarii de capital si utilizarea fondurilor obtinute: asigurarea fondurilor neces=~HuJ rii de 
investiţii, asigurarea capitalului de lucru necesar funcţionării Societăţii, plasamente fin ~re etc.~°-
ln cazul unei subscrieri in proportie de 100%, valoarea neta estimata a veniturilor o „nu!e v a fi in su a 

de 27.000.000 lei. % A. .-; 
;&.. _r 

CONTACTOARE SA BUZAU deruleaza 2 activitati de productie : ~ .. t . x • 

Repere metalice destinate pietei UE - in locatia Buzau 
Puiet de peste ( pastrav) , peste consum - in locatia Plopis 

Cele 2 activitati sunt finantate astfel : 
1. Productia de repere metalice prin autofinantare si cota parte din veniturile din chirii; 
2. Productia de puiet de pastrav este finantata din veniturile realizate din chirii in locatia Buzau dar 
o parte va trebui finantata din surse atrase, pana la recuperarea integrala a investitiei. 
Pentru realizarea investitiei in ferma piscicola Plopis s-a contractat un credit de investitii in cursul anului 
2021 in valoare de 4.200.000 lei, credit folosit in totalitate. Costurile acestui credit au crescut 
considerabil în trim li 2022 datorita cresterii ROBOR. 
Pentru continuarea activitatii la Plopis se impune rambursarea anticipata a creditului existent si 
obtinerea capitalului circulant pana la reaalizarea veniturilor din vanzarea puietului si pestelui de 
consum de la sfarsitul sem li 2022. Mentionam ca obtinerea unui stoc de puiet de 20 gr se realîzeaza in 
medie in 6 luni, perioada in care cheltuielile trebuie sustinute din alte surse. ln concluzie, aceasta 
activitate (pastravaria PLOPIS) va trebuie sa dispuna de un capital de lucru (materii prime, materiale, 
utilitati, torta de munca ) in medie de 200.000 lei /lunar. 
ln locatia Buzau (fosta fabrica Contactoare) astazi este sediul social si administrativ al societalii. Cu o 
vechime de 45 de ani cele 2 corpuri mari de cladiri trebuie reabilitate din punct de vedere al 
hidroizolatiei, instalaliei sanitare si drumurilor de acces (in special intrarea in unitate), investitii ce sunt 
cuprinse în « Programul de investitii pe anul 2022», dar care trebuiesc finantate din surse atrase. ln 
contextul în care Contactoare SA are nivelul maxim de indatorare se impune o capitalizare a societatii. 
Un alt obiectiv care trebuie finantat prin capitalizarea societalii este achizitia de instrumente financiare 
cu potential de crestere. 

ln concluzie majorarea de capital în valoare de 27.000.000 lei va acoperi : 
1. Rambursarea anticipata a creditului de investitii - 4.000.000 lei; 
2. Achizitia de actiuni la societati listate - 22.000.000 lei; 
3, Asigurarea capitalului de lucru ferma piscicola Plopis -1 .000.000 lei. 
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5.10. Declaraţie privind capitalul circulant 
O declara/ie a emitentului din care să reiasă că, în opinia sa, capitalul său circulant este suficient pentru 
obfiga/iife safe actuale sau, in caz contrar, care să explice cum propune emitentul să asigure capitalul 

circulant suplimentar necesar. 

Emitentul declara ca, in opinia sa, dispune de capital circulant suficient pentru obligatiilor sale curente, 
avand acces la numerar si alte resurse lichide disponibile pentru acoperirea datoriilor la scadenta. 
Capitalul circulant calculat la luna iunie, în valoare de 200.000 lei, este suficient pentru acoperirea 
obligatiilor actuale. 

~,iEG,i_,. 
,.§ 

e,; 
4, 
o , ...... 

6. GU RATIVA (Sectiunea 4 - Anexa 24) 

6.1. Or "er.t.m~~inistrare, conducere si supraveghere si conducerea superioara 

Administratori- SC CONTACTOARE SA Buzau 
Organul de conducere al societatii este Consiliul de Administratie format din 3 membri - componenta 
acestuia este urmatoarea: 

Bognar Attila Iosif - presedinte; 
Mungiu Romeo Paris - membru; 
Postu Robertto Celliny - membru 

Membrii conducerii executive 
Directorul General al societalii si Directorul Economic sunt numîtî prin decizie a Consiliului de 
Administratie, conducerea executivă este asigurată de: 
- Director General - lng. Ţucă Adrian 
- Director Economîc- Ec. Toma Camelia 

1. BOGNAR ATTILA-IOSIF, cetătean roman, născut la 04.05.1953, în Mun. Arad, jud. Arad - membru şi 
Preşedinte al consiliului de administratie; durata mandatului va fi pe perioada 11.02.2020 - 11.02.2024. 

2. MUNGIU ROMEO-PARIS, cetătean roman. născut la data de 04.11.1967 în mun. Onesti, jud. Bacau 
- membru al consiliului de administraţie ; durata mandatului sau va fi pe perioada 11.02.2020 -
11.02.2024. 
3. POSTU ROBERTTO-CELLINY, cetătean roman, născut la 02.02.1964 in Cam. Gorban, jud. lasi, -
membru al consiliului de administratie: durata mandatului sau va fi pe perioada 11.02.2020 -
11.02.2024. 

Administratorii sunt desemnati de Adunarea Generala a Actionarilor. Pe durata exercitarii mandatului, 
administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de munca. 
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lnformatii suplimentare despre administratorii Societatii: 
BOGNAR ATTILA-IOSIF 
Studii: Institutul Politehnic Traian Vuia Timisoara, Specialitatea Tehnologia Chimica Anorganica (1972 -
1977 )- inginer chimist; 
Formare în Managementul fabricatiei de sarme din Wolfram si Molibden Toho - Kinzoku Ltd. - Osaka, 
Japonia (1978 -1979); 
Cursuri postuniversitare: Management - Marketing - Facultatea de Stiinte Economice Cluj-Napoca, 
Management - Business School Transylvania. 
Activitate profesionala/functii detinute: 
august 1977 - iulie1989 - Inginer SINTEROM SA Cluj-Napoca; 
august 1989 - iunie 1993 - Sef Sectie Sarme SINTEROM S.A. Cluj-Napoca; 
iulie 1993 - iunie 2002 - Sef Birou Desfacere SINTEROM S.A. Cluj-Napoca; 
iunie 2002- mai 2007 - Director Comercial SINTEROM S.A. Cluj-Napoca; 
mai 2007 - noiembrie 2007 - Consilier Comercial AISA INVEST S.A.; 
noiembrie 2007 - mai 2008 - Inginer Proiectant INAV SA Bucuresti; 
mai 2008- aprilie 2009 - Director General CONTACTOARE S.A. Buzau; 
mai 2009 - octombrie 2009 - Director General AISA Invest S.A.; 
octombrie 2009 - august 2012 - Director General CAROMET S.A. Caransebes; 
august 2012- aprilie 2013 - Manager Proiect AISA INVEST SA Cluj-Napoca; 
1 noiembrie 2012-15 martie 2013 - Consilier Tehnic CHIMCOMPLEX SA Onesti; 
16 martie 2013 - 19 aprilie 2013 - Manager Proiect AISA INVEST S A.; 
19 aprilie 2013 - 31 martie 2014 - Director General SINTEROM S.A.; 
aprilie 2014 - iulie 2017 - Administrator SERVICIILE COMERCIALE ROMANE S.A., UZUC S.A .• 
SINTEROM SA, A1 IMPEX S.R.L. (din aprilie 2009); 
Iulie 2017 - 04.04.2018-Administrator SERVICIILE COMERCIALE ROMANE S.A., SINTEROM S.A., 
A 1 IMPEX S.R.L. (din aprilie 2009); 
04.04.2018 -12.04.2018 -Administrator SINTEROM S.A., A 1 IMPEX S.R.L (din aprilie 2009); 
12.04.2018 - 09.01.2020 - Presedinte Consiliu de Admnistratie SINTEROM S.A., UZUC SA, 
CONTACTOARE SA; 
10.01.2020 - prezent - Preşedinte Consiliu de Administratie SINTEROM S.A., CAROMET S.A., 
CONTACTOARE S.A. 

MUNGIU ROMEO-PARIS 
Studii: Universitatea "Stefan cel Mare"lasi (1990 - 1995), Universitatea• Petrol-Gaze"Ploiesti (Licenta) 
Facultatea: Turism - Servicii Managementul Turismului si ServicTilor, Universitatea "Petre Andrei" lasi 
(2007-2009) Facultatea: Economie 
Master: Management economico-financiar european Certificat Profesional in Management The Open 
University Bussines School (MBA Programe). 
Activitate profesionala/functii detinute: 
1999 - 2002 - Director general RAMSES S.A. Alexandria; 
1993 - martie 2009 - Director General, AISA Invest SA Cluj Napoca (Agentia de lnvestîtii Servicîi si 
Afaceri) - administrator Grup SCR}; 
martie 2009 - octombrie 2009 - Director Directie buget-finante Ministerul Mediului Bucuresti 
(Adminlstratla Fondului pentru Mediu); 
201 O- 2014 - Director General AISA Invest SA Cluj Napoca (Agentia de lnvestitii Servicii si Afaceri); 
2014-martie 2017 - Director General SERVICIILE COMERCIALE ROMANE SA- Piatra Neamt; 
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ianuarie 2019 - prezent, Consilier Coordonator COMPANIA ROMANA DE CHIMIE (CHIMCOMPLEX SA 
Borzesti si fost OLTCHIM SA); 

POSTU ROBERTTO-CELLINY 
Studii: Institutul Politehnic "Gh. Asachi" lasi - Facultatea de Automatizari si calculatoare, lasi (1984-
1989) - Diploma de licenta - inginer 
Universitatea Al. I. Cuza lasi - Facultatea de economie si administrarea afacerilor, lasi (2001-2006) -
Diploma de licenta; 
Activitate profesionala/functii detinute: 
01/09/1992-10/05/1995 - inginer sistem FEDERALCOOP lasi; 
10/05/1995 -15/04/1997 Sef Oficiu Calcul FEDERALCOOP lasi; 
15/04/1997-30/04/2003 - Analist programator- inginer Casa Teritoriala a Cooperativelor de Credit lasi; 
01/03/2003-31/10/2007 - Analist programator Banca Centrala Cooperatista CREDlTCOOP Bucuresti -
Agentia lasi); 
01/10/2007- t - Director Sucursala Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP Bucuresti -

. ..~ c,, 
Agentia la ~• ~,., 

~ - ) 
Conduc ~ a:; xecutiva a] ietatii este asigurata în prezent de: 
Adrian A,\ Pirector G erai; 
Toma Ca ·a, Directpr.e'conomic . . ~ ; '-·_ 

AdrianTUCA 
Studii: Institutul Politehnic Bucuresti - Facultatea Tehnologia Constructiei de masini ( 1974 - 1979), 
Nivel calificare 5 - ISCED 6 - lnvatamant universitar. 
Activitate profesionala/functii detinute: 
1979 - 1987 - Inginer proiectant in cadru Atelierului proiectare utilaje CONTACTOARE S.A.; 
1987 - 1993 - Sef Serviciu Organizarea Productiei si a Muncii, Protectia Muncii CONTACTOARE S.A; 
1993 -1997 - Sef Serviciu Organizare, Personal, lnvatamant, Salarizare, Normare CONTACTOARE SA; 
1997 - 1999 - Consilier al Directorului General CONTACTOARE S.A.; 
1999 - 2000 - Director Administrativ CONTACTOARE S.A.; 
2000 - 2001 - Director executiv adjunct CONTACTOARE S.A.; 
2001 - 2007 - Director General TELEMECANIC SRL Buzau; 
2007-2010- Responsabil Administrativ CONTACTOARE S.A.; 
201 O - 2011 - Responsabil Mecano-Energetic Administrativ CONTACTOARE S.A.; 
August 2011 - Octombrie 2013 - Sef Departament productie CONTACTOARE S.A.; 
Octombrie 2013 - prezent - Director General CONTACTOARE S.A. 

Toma Camelia 
Studii: ASE Bucuresti - Facultatea de Finante, Banei, Asigurari si Burse de Valori (2000- 2004). 
Activitate profesionala/functii detinute: 
1986 -1990 - Contabil ELECTRICA SA; 
1990-2002 - Contabil CONTACTOARE SA; 
2003-2006 - Control financiar intern si Auditor intern financiar-economic CONTACTOARE SA; 
2006- 2011 - Director economic CONTACTOARE SA; 
01.09.2011 - prezent Director Economic, responsabil Resurse Umane CONTACTOARE S.A. 
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Adresa de la locul de munca pentru persoanele mentionate anterior este str. Mesteacanului nr. 1 O 
Buzau, jud. Buzau. 
Nu exista relatii de rudenie intre membrii conducerii societatii. 

Contractele incheiate intre membrii organelor de administrare, conducere si supraveghere si Emitent nu 
prevad acordarea de beneficii la expirarea mandatelor. 

Emitentul declara ca respecta regimul de administrare a societatilor comerciale in vigoare in Remania, 
prevazut de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare. legea nr. 24/2017 privind 
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de plata, precum si reglementarile ASF. 
Potrivit informatiilor furnizate de Emitent: 

a) nici un membru al organelor de administrare, conducere nu a fost condamnat in relatie cu eventuale 
fraude comise in ultimii cinci ani; ~~ 5 u;:,,,.'4i-: 
b) nici un membru al organelor de administrare, conducere nu a actionat in car similare 1'~ adrul 
vreunei societati care sa fi intrat in procedura de faliment sau lichidare in ultimii ci -Î ani; 

1 

c) in ultimii cinci ani nici un membru al organelor de administrare, conducere n ° -fr;>st condam t de 
vreo instanta cu interdictia de a mai actiona ca membru al organelor de admi ~trate, conduc~ ale 
vreunui emitent sau de a actiona in conducerea afacerilor oricarui emitent; ' -1-,.. ••• _, 

d) intre interesele private si alte obligatii ale membrilor organelor de administrare, 
obligatiile acestora fata de Emitent nu exista niciun potential conflict de interese; 
e) intre membrii organelor de administrare, conducere ale Emitentului si actionarii. clientii sau furnizorii 
Emitentului sau oricare alte persoane, nu exista niciun acord in baza caruia au fost alesi ca membrii al 
organelor de administrare sau conducere; 
f) nici unul dintre membrii organelor de adminstrare, conducere ai Emitentului nu a acceptat niciun fel de 
restrictii, pentru o anumita perioada de timp, cu privire la o eventuala instrainare a participatîilor lor la 
capitalul social al Emitentului pe care le detin. 

6.2. Remuneratii si beneficii 

Membrii Consiliului de Administratie si ai Conducerii executive primesc indemnizatie pentru activitatea 
desfasurata, astfel: 
Remunerarea membrilor consiliului de administratie consta in: 
(1) lntr~o indemnizatie fixa lunara neta în limita stabilita de Adunarea Generala Ordinara a 
Actionarilor, cuprinsa intre 250 Euro/membru Consiliu de administratie si 500 Euro/Presedînte Consiliu 
de administratie; 
Remuneratia directorilor se compune din: 
(1) componenta fixa numita indemnizatie lunara cu valori nete cuprinse intre 6.000 Lei si 7.000 lei. 
Nivelul remuneratiei fixe se va stabili de Consiliul de administratie si va constitui in anexa la contractul 
de management al fiecarui director. 
(2) o componenta variabila care include pentru directori: 

I ndemnizatia trimestriala: 
lndemnizatia trimestriala este variabila si va fi acordata dupa analiza trimestriala a gradului de realizare 
a indicatorilor strategici, a planului MBO si MS si se compune din urmatoarele: 
l Bonus 1 - 50% din indemnizatia lunara fixa si se acorda pentru realizarea integrala a planului 
MBO si MS, inclusiv a masurilor cuprinse in Cartea Alba; 
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n Bonus 2 - 50% din indemnizatia lunara fixa sî se acorda pentru realizarea integrala a 
indicatorilor strategici ai firmei; 
r. Bonus 3 - pana la 20% se acorda pentru si din profitul realizat suplimentar. 

Prime de sarbatori: 
Directorul are dreptul la cate o prima pentru sarbatorile de Cracîun si de Paste al carei cuantum este 
stabilit de Consiliul de Administratie in condîtiile in care indicatorii de performanta ai societatii sunt atinsi 
iar MBO si MS sunt realizate. 

Prime speciale: 
O Prima de merit - se acorda pentru implicarea personala în restructurarea si dezvoltarea 
societatii. Aceasta prima se stabileste de Consiliul de Administratie si se acorda in baza unor actiuni ce 
au fost intreprin .. cuantificabile in bani. 
n Prim ~e excelent ~- se acorda pentru dezvoltarea societalii; prin dezvoltarea societalii se 
intelege un ~d4s hou car~~}?roduce efecte economice, profit. Prima acordata va putea fi in valoare de 
15% din p · 1tul.,obtinut pe P,~ma luna. Daca acel profit variaza de la o luna la alta, se va face media 
profitului pe :$.lur)i; pentru a.stabili cuantumul primei. Acordarea acestei prime se stabileste de Consiliul ) 

o 
de Administr ..... 

Principiu de repartitie - Directorn sunt recompensati in total, pe an, dupa principiului repartitiei 
cu 10% din profitul net realizat de catre societate ca urmare a îndeplinirii întocmai a obligatiilor asumate 
prin contractul de management, respectiv a indicatorilor si obiectivelor de performanta (nu se ia în 
calculul profitul obtinut din vanzarea de active, fier vechi etc). Procentul de 10% se aplica in mod 
cumulat, pe baza deciziei consiliului de administratie, tuturor directorilor societalii, iar nu individual. 

Pe parcursul perioadei analizate in prezentul Prospect, Emitentul nu a detinut obligatii contractuale 
catre fosti directori sau administratori si nu a acordat avansuri sau credite actualilor directori sau 
administratori. La momentul întocmirii prezentului Prospect, nu exista nici o restrictie acceptata de 
membrii organelor de administrare si conducere ai societalii privind cesionarea, într-o anumita perioada 
de timp, a participarilor lor la capitalul social al Emitentului. 
Emitentul nu desfasoara un program de pensii pentru membrii organelor de administrare si conducere 
ai societalii, însa contribuie la sistemul national de pensii conform legislatiei in vigoare. 

Emitentul declara ca nu au existat si nu exista conflicte potentiale de interese intre obligatiile fata de 
Emitent ale oricaruia dintre membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere si 
interesele sale private si/sau alte obligatii. 
Emitentul declara ca nu a existat nici una dintre situatiile urmatoare: 

- condamnari pentru frauda pronuntate in cursul ultimilor cinci ani, cel putin; 
- proceduri de faliment, punere sub sechestru sau lichidare cu care a fost asociat, în cursul 

ultimilor cinci ani cel putin, oricare dintre membrii organelor de administrare, conducere sau 
supraveghere si care au actionat în calitatea data de una din pozitiile mentionate; 

- incriminari, sanctiuni publice oficiale pronuntate contra unei astfel de persoane de catre 
autoritatile statutare sau de reglementare. 
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6.3. Participatiile si optiunile pe actiuni 

Numarul de actiuni CONTACTOARE S.A. detinut de membrii C.A. si ai conducerii executive: 

Nume Functia Nr. actiuni 

BOGNAR ATTILA IOSIF Presedinte CA o 
MUNGIU ROMEO PARIS Membru CA o 
POSTU ROBERTTO - CELLINY Membru CA o 
TUCAADRIAN Director General 45 

TOMA CAMELIA Director Economic o 

Nu exista acorduri cu privire la participarea salariatilor la capitalul Emitentului. 

7. INFORMATU FINANCIARE SI INDICATORII CHEIE DE PERFORMANTA (KPI) 
Anexa 24) 

7 .1. Informalii financiare istorice 

Situatiile financiare ale Emitentului 

Situatiile financiare ale Emitentului pentru 2020 si 2021 sunt auditate. 

Elemente bilantiere 31.12.2020 

IMOBILIZARI NECORPORALE 210 

IMOBILIZARI CORPORALE 22.933.054 

IMOBILIZARI FINANCIARE 12.317.733 

ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL 35.250.997 
STOCURI 1.095.980 

CREANTE 1.559.491 

INVESTITII PE TERMEN SCURT -
CASA SI CONTURI LA BANC! 2.784.886 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 5.440.357 

CHELTUIELI IN AVANS 413 

, DATORII MAI MICI DE UN AN 1.091.007 
, ACTIVE CIRCULANTE 
. NETE/DATORII CURENTE NETE 
' 

1.448.441 
j TOTAL ACTIVE MINUS DATORII 
I CURENTE 36.699.438 

DATORII MAI MARI DE UN AN 976.520 
PROVIZIOANE -
VENITURI IN AVANS 2.901 .322 

% din capitalul 
social 

-
-
-

0,0015 

-

RON 

31.12.2021 
1.099.706 

23.719.092 

12.317.733 

37.136.531 
1.803.919 

2.675.264 

-
1.792.262 

6.271.445 
473 

1.061.069 

2.309.527 

39.446.058 
3.597.954 

3.259 

2.901 .322 
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CAPITAL SOCIAL 7.161.045 7.161.045 
PRIME OE CAPITAL . -
REZERVE DIN REEVALUARE 15.585.280 15.064.243 
REZERVE 7.645.202 7.648.575 
PROFITUL SAU PIERDEREA 
REPORTATA-SOLO C 5.254.120 5.948.670 

SOLDO 
PROFITUL/ PIERDEREA 
EXERCITIULUI FINANCIAR (SOLD 
C) 82.566 25.685 
SOLDD 

Repartizarea prgfil~\w;:;-._ 5.295 3.373 
.j;V' ~, '\ 

CAPITALU ~OPRII - TOŢAL 35.722.918 35.844.845 
S(Jrţa si/ua/1ile t ?fnc,are CONTACTOA S.A 

... ~ ! . 

a. A . 
lnformatii pI ° ci performp tele financiare ale Emitentului ) 

" ~ ).~ , .. , -
Principalele elemente ale contului de profit si pierdere anuale pentru 2020 si 2021 : 

RON 

2020 2021 
Cifra de afaceri neta 3.878.149 3.727.627 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 3.899.078 4.774.708 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE -
TOTAL, din care: 3.891 .569 4.509.934 

Cheltuieli cu materiile prime si 
materialele consumabile 673.970 395.842 

Alte cheltuieli materiale 28.596 18.103 

Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) 820.119 839.430 
) 

Cheltuieli privind marfurile 41.483 350.282 

Cheltuieli cu personalul 1.429.699 1.333.713 

Ajustari de valoare privind imobilizarile 
corporale si necorporale 112.542 139.387 

Alte cheltuieli de exploatare, din care 765.151 1.431.421 

Cheltuieli privind prestatiile externe 601 .298 693.956 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si 

varsaminte asimilate 158.832 167.417 

Alte cheltuieli 5.021 570.048 

Rezultat din exploatare 7.509 264.774 
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VENITURI FINANCIARE - TOTAL 129.530 93.175 

CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL 31.136 290.488 

Rezultatul financiar 98.394 -197.313 
VENITURI TOTALE 4.028.608 4.867.883 

CHELTUIELI TOTALE 3.922.705 4.800.422 
Rezultatul brut 105.903 67.461 
Rezultatul net 82.566 25.685 

Sursa situatrrle financiare CONTACTOARE S A 

Metodele contabile şi notele explicative: 

Principiile, politicile sî metodele contabile care au stat la baza întocmirii Situatiilor Financiare sunt 

c~prin_~e in Ma~ualul de politici s~ ~ro_cedu~i contabile ale Co~tactoare SA. . . ~Q~su;,..,,,--1~~ .... 
S1tuat11le financiare pentru exercI1tul mcheIat la 31 decembrie 2021 au fost mtocmI n conformIta · cu 
urmatoarele principii contabile: g ' · \ 

I- ,:J 
principiul continuitatii, ~ 

permanentei metodei, 
prudentei, 
independentei exercitiului, 
evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv, 
intangibilitatii bilantului de deschidere a execitiului, 
necompensatiei, 
prevalantei economicului asupra juridicului, 
principiul dublei inregistrari, inregistrarîi cronologice si sistematice a documentelor. 
pragului de semnificatie. 

Situatii financiare reprezinta prezentarea situatiilor financiare aferente exercitiului încheiat la 31 
decembrie 2021 conform ORDIN MINISTERULUI de FINANTE Nr.85/26.01 .2022 publicat în MO nr. 
100/01.02.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare 
anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului 
Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile , ca urmare 
a aplicarii OMFP nr 1802/2014 modificat si completat si modificat de OMFP nr. 4160/2015, PUBLICAT 
ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 66 din 23 ianuarie 2018. 
Pe baza OMFP nr. 1802/2014 sunt întocmite de catre societate Manualul de politici si proceduri 
contabile . Situatiile financiare ale exercitiilor precedente au fost întocmite sî raportate in conformitate cu 
normele romanesti de contabilitate precizate prin Legea nr. 82/1991 sî Legea 31/1990 republicata. 

Creante comerciale 
Creantele comerciale sunt înregistrate la valoarea realizabila. 
Conturile de creante comerciale si alte creante sunt evidentiate în bilant la valoarea lor recuperabila 
(valoare facturata) . 

lmobilizari necorporale 
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lmobilizarile necorporale înscrise in evidenta contabila constau în brevete de inventie, licente, programe 
informatice si teme de cercetare, înregistrate initial la cost, evaluarea ulterioara fiind efectuata prin 
aplicarea tratamentului de baza. 

lmobilizari corporale 
lmobilizarile corporale constau in terenuri, cladiri, constructii tehnologice, utilaje, aparate de masura si 
control, mijloace de transport si alte miiloace fixe si sunt înregistrate initial la cost. Ulterior recunoasterii 
initiale ca activ, imobilizarile corporale au fost prezentate la valoarea reevaluata, care reprezinta 
valoarea justa la momentul reevaluarii , mai putin orice amortizare ulterioara cumulata aferenta si 

pierderile cumulate din depreciare. 
Amortizarea se calcul prin metoda liniara conform Legii 15/1994 cu modificarile ulterioare. 
lmbilizarile corpor t'Jfs!Js-. înregistrat in contabilitate la cost. 

Terenurile si cla ~'fe \unt prezen„ te in balanta la valoarea reevaluata . 
ln bilant cladiril ~u11.t inregistratcţ; valoarea contabila neta , respectiv valoarea reevaluata mai putin 
amortizarea cu t,J\si pierderile· e valoare. 
Ajustarile de vaio -,'.. prezentate. · bilant sunt : ) 

permanente • ... ~ de amortizare); 

provizorii ( sub forma de provizioane si ajustari). 
Amortizarea este calculata pentru a diminua costul utilizand metoda liniara de amortizare pe durata de 
functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor. 
Duratele estimate, pe grupele principale de imobilizari, sunt urmatoarele: 

necorporale................ ...... .. .. . ... . ... . ... ... ....... ... 5 ani 
constructii.. .............................................. .40 - 60 ani 
instalatii tehnice ......................................... 5 - 1 O ani 
mijloace de transport .................................. 3 - 5 ani 
mobilier, aparatura de birou si altele ........ 5 - 1 o ani 
terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza. 

lmobilizari financiare 
lmobilizarile financiare constau in titlurile de participare la capitalul social al altor societali, în garantii 
acordate furnizorilor, in garantiî si cautiuni depuse la terti. 
Numerar si echivalente de numerar 
Pentru situatia fluxului de numerar, numerarul si echivalentele acestuia cuprind dîsponibilitatile în casa, 
banca, valorile de încasat si alte valori. 

Stocuri 
Stocurile societatii sunt constituite din: materii prime. materiale consumabile, obiecte de inventar, 
produse si marturi. Stocurile materiale achizitionate sunt înregistrate la costul de achizitie, iar produsele 
la costul de productie. Costul stocurilor este determinat prin metoda "primul intrat. primul iesit (FIFO), cu 
exceptia produselor finite si marturilor unde se aplica metoda costului mediu ponderat. 

Venituri 
Veniturile societalii provin in pricipal din vanzari de produse finite, marturi si prestari de servicii. 

Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor. 
Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute în contul de profit si pierdere în momentul în care 
riscurile si beneficiile asociate proprietatii asupra acestor bunuri sunt transferate cumparatorului. 

58 

) 



) 

PROSPECT CONTACTOARE SA . 

Regimul fiscal al societatii in anul 2021 a fost microintreprindere, veniturile realizate pe anul 2021 fiind 
sub plafonul de 1.000.000 euro (curs 31 .12.2020}. Societatea a fost platitoare de impozit 
microintreprindere taxata cu 1 % la valoarea impozabila. 

Costurile indatorarii 

Costul cu dobanziie aferente imprumuturilor sunt înregistrate pe cheltuieli in momentul aparitiei si nu 
sunt incluse in costul de productie. 
Datorii 
Datoriile sunt înregistrate la valoarea nominala. 
Provizioane 
Societatea a constituit provizioane (ajustari pentru depreciere} pentru clienti incerti si debitori diversi, 
stocuri produse finite si marfuri, personal, provizioane dezafectare. 
Provizioanele sunt recunoscute in bilant atunci cand pentru societatea apare o obligatie legala 
determinata de un eveniment trecut si este posibil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse 
economice care sa stinga aceasta obligatie. Provizioanele sunt constituite la nivelul venit ·,:: su,:,~ 

\)"- ~· Instrumente financiare .;:-V-- "~0 

Instrumentele financiare înregistrate în bilant includ numerarul si echivalentele aci j uia, t reanteli. ti 
datoriile comerciale. ~ ... 
lmobilizari \ · R9-~ 

31.12.2020 ~ ;:-.. ,31.12~2021 
Active imobilizate 35.250.997 ~ :136.531 
I. lmobilizari necorporale 210 1.099.706 

li. lmobilizari corporale 22.933.054 23.719.092 

III. lmobilizari financiare 12.317.733 12.317.733 
Sursa s1/uat11le financiare CONTACTOARE S.A. 

ln detaliu, activele imobilizate existente la 31 .12.2021 prezinta urmatoarea structura: RON 

Elemente de activ Valoare bruta 
Sold la cresteri reduceri Sold la 

01 .01 .2021 31 .12.2021 
Concesiuni, brevete, licente 102.335 520 250 102.605 
Alte imobilizari necorporale 280.513 1.099.493 1.380.006 
Terenuri 10.620.790 563.472 10.057.318 
Constructii 7.936.362 3.007.344 SO.OOO 10.893.706 
lnstalatii tehnice si masini 2.697.748 3.169.006 761 .570 5.105.184 
Alte instalatii, utilaje si mobilier 76.094 23.574 52.520 
Avansuri si imobilizari in curs 4 .725.124 3.393.903 8.081 .874 37.153 
lmobilizari financiare 12.317.733 12.317.733 
TOTAL 38.756.699 10.670.266 9.480.740 39.946.225 

Sursa s,tua/11/e fmanCJare CONTACTOARE SA. 

Analiza rezultatului din exploatare: RON 

2020 2021 I 
Cifra de afaceri neta 3.878.149 3.727.627 I 
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Productia vanduta 
Alte venituri din exploatare 

Venituri din exploatare 

Cheltuielile activitatii de baza 

Cheltuieli auxiliare 

Cheltuieli din exploatare 

Rezultatul din exploarare 
Sursa: situabrle financrare CONTACTOARE S.A. 

Repartizarea profitului: 

Destinatia orofitului 
Profit net repartizat total, 
din care: 
-rezerva leQala 
- acoperirea pie~i,- _..,, ,_;-
contabile r_,,? Î\ 
-dividende ::i ., :~\ 
-alte rezerve {f ~ d de } 
dezvoltare) .~ t>. . I 

Profit nerepartiz'at 1,, ........ 
• I 

/ 
Sursa· situatrile financrare ..,ARES.A 

Situatia creantelor si a datoriilor 
Creante: 

31.12.2020 

Descriere creante Sold la sfarsitul exercitiului 
financiar 2021 

Total, din care 2.675.264 
Furnizori debitori 3.626 
Creante comerciale 987.700 
Alte creante 300.034 
Decontari cu Qruoul 1.383.904 

Datorii: 

PROSPECT CONTACTOARE SA. 

3.876.583 3.718.028 
22.495 1.056.680 

3.899.078 4.774.708 
2.923.988 3.060.410 

967.581 1.449.524 
3.891 .569 4.509.934 

7.509 264.774 

RON 
31.12.2021 

82.566 25.685 

5.295 3.373 
o o 

o o 
o o 

77.271 22.312 

RON 
Tennen de lichidare 

Sub 1 an Peste 1 an 
1.291 .360 1.383.904 

3.626 o 
987.700 o 
300.034 o 

o 1.383.904 

RON 
Descriere datorii Sold la Tennen de exigibilitate 

31.12.2021 
sub 1 an 1 -5 ani peste 5 ani 

Total, din care: 4.659.023 1.061.066 1.553.267 2.044.687 
Credite bancare 3.934.068 336.114 1.553.267 2.044.687 
Alte împrumuturi si datorii o o o o 
financiare 
Furnizori si efecte de 430.110 430.110 
platit 
Clienti creditori o 
Datorii cu personalul si 105.870 105.870 
asiaurarile sociale 
Impozit pe profit/venit 12.961 12.961 
Taxa pe valoarea 120.025 120.025 
adauaata 
Alte datorii fata de stat 14 14 
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Decontari cu aruoul o 
Creditori diversi 55.972 55.972 
Dividende o 
Decontari in curs de 3 3 
clarificare 
Sursa srtuatule financiare CONTACTOARE SA. 

Situatia fluxurilor de trezorerie (lei): 

Denumire element ex financiar ex financiar 
2020 2021 

F1uxun de trezorerie din actIvItetea de 
exploatare 
lncasari de la clienti 4.610.575 4.244.981 
lncasari de la clienti (imobilizari) 467.969 971.775 

) 
Plati catre furnizori si angajati -4.106.179 -3.429.232 
Dobanzi platite si comisioane -36.371., ....-n~SU;:>J?~-367.595 
Impozit pe profit platit, TVA.taxe si impozite -204.2]g:' .. -~J84.295 
lncasari din aigurari %0 < -1t6.523 

A Trezoreria neta din activitati de exploatare 731.l ~s-, 1.21~.111 
Fluxun de trezorena din actIvItatea de mvestIt11 \.. _-/ 
Acordat împrumut societali grup -1.475.0()Qţ ·.•t. -ţ600.000 
Restituit cota parte finantare POPAM 2.627.110 

. o -
Plati pentru achizitionarea de actiuni o o 
Plati pentru achizitionarea de imobilizari -4.468.685 -4.258.370 
coroorale 
Restituit( încasare ) împrumuturi întragrup 3.147.512 850.000 
Oobanzi încasate banca 1.947 5.165 
Dobanzi incasate societali grup o o 
Dividende încasate o o 

B Trezoreria neta din activitati de investitii -167.116 -5.003.205 
Flux de trezorerie dm actIv1tall de f1nantare 
lncasari din emisiunea de actiuni o o 

) lncasari din rambursari TVA. CM 607.783 231.176 
lncasari din împrumuturi pe termen lung o 4.200.000 
(Garanti) 
Plata datoriilor aferente credit LIBRA o -1.373.775 
Plata datoriilor aferente credit GARANTI -94.452 -265.931 
Dividende platite o o 

C Trezoreria neta din activitati de finantare 513.331 2.791.470 
D=A+ Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor 1.on.930 -992.624 
B+C de trezorerie 
E Trezorerie si echivalente de trezorerie la 1.706.956 2.784.886 

inceoutul exercitlulul financiar 
F=E+D Trezorerie si echivalente de trezorerie la 2.784.886 1.792.262 

I 
sfarsftul exercftlulul financiar 

Sursa CONTACTOARE SA. 
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PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI· 

1. Indicatori de rentabilitate 
Rata rentabilitatii economice 
Rata rentabilitatii financiare 
Rata rentabilitatii resurselor consumate 
2. Indicatori de lichiditate 
Lichiditate aenerala 
Lichiditate redusa 
Solvabilitate oatrimoniala 
3. Indicatori de echilibru financiar 
Rata autonomiei financiare 
Rata de finantare a stocurilor 
Rata datoriilor 
Rata capitalulu propriu fata de activele imobilizate 
Rata de rotatie a obliaatiilor 
4. Indicator.! - 118 

Rotatia a~1~or circulante 
Rotatia a ~lvultai total 1:, 

Durata n1 !dia.ele recuperai e a creantelor 
Sursa. CON ~F~~E SA. -~ 

i('-? . 
"t,. . .... 

• Ro!A~'. -
7 .2. Informatu financiare interimare si alte informalii financiare 

Nu este cazul 

7 .3. Auditarea informatiilor financiare anuale 

PROSPECT CONTACTOARE S.A. 

2020 2021 

O 30 1 10 
0,23 0,08 
210 0,58 

4 99 5,92 
402 4,22 
0,88 0,83 

0,05 0,13 
5, 15 3,48 
0,05 0,11 
1,01 0,97 
1 88 O 80 

0,71 0,60 
0,10 O 09 
2,49 1,39 

Activitatea de audit a societătii este asigurata de auditorul financiar societatea G5 Consulting SRL Dej, 
înregistrata la Registrul Comertului sub nr. 12/943/2002, cod fiscal RO 14650690, cu sediul social in 
Dej, membru al CAFR cu nr. Autorizatie FA 223/02.07.2002, reprezentata prin dnul Man Gheorghe 
Alexandru , pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data de 27.04.2021 - 27.04.2023 prin Hotararea 
AGOA nr 1/ 27.04.2021. 

7.4. Indicatorii-cheie de performanta (KPI) 

Emitentul nu a publicat si nu doreste sa publice in prospect indicatori-cheie de performanta financiari 
si/sau operationali. 

7.5. Modificari semnificative ale pozitiei financiare a emitentului 

Nu este cazul 

7.6. Politica de distribuire a dividendelor 

ln perioada analizata Emitentul nu a distribuit dividende. 
Actionarii sunt cei care vor hotari modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare. 
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7.7. lnformatii financiare pro-forma 
Emitentul considera ca nu exista modificari semnificative în valorile brute ale indicatorilor financiari si nu 
au fost evidentiate tranzactii care ar putea afecta activele, pasivele si rezultatul Emitentului. ln acesta 
situatie nu este cazul a se furniza informalii financiare pro-forma. 

8. INFORMATU PRIVIND ACTIONARII SI DETINATORII DE VALORI MOBILIARE (Sectiunea 6 -
Anexa 24) 

8.1. Principalii actionari 

La data de referinta 21.03.2022 structura actionariatului CONTACTOARE S.A. era urmatoarea: 

Actionar Numar actiuni Procent 
SERVICIILE COMERCIALE ROMANE S.A. Piatra 2.308.704 80,5994% 

1 Neamt 

IASITEX S.A. IASI 292.121 10, 1983% 

alti actionari I others 263.593 -=-9.2023% 
. Total 

CONTACTOARE S.A. a emis o singura clasa de actiuni ordinare, nominative si ~ t.er ializate. ,. u 
'ff ... 7 - ·~ 

exista restrictii cu privire la libera transferabilitate a actiunilor Emitentului. Actiunile &t emise în RQ . 
Nu exista oferte publice de cumparare/preluare a actiunilor Emitentului realizate în ~ii trei an( au 
aflate în desfasurare. ~•.::l.. • 
Nu exista acorduri cunoscute de Emitent, a caror aplicare poate genera, la o data ulterioara, o 
schimbare a controlului asupra Emitentului. 

Emitentul declara ca pana la data prezentului document nu are cunostinta de vreo persoana care in 
mod direct sau indirect, are un interes în capitalul sau drepturile de vot ale Emitentului, care reprezinta 
cel putin 5% din capitalul total sau drepturile de vot totale, si nici cuantumul interesului fiecarei astfel de 
persoane, în afara de actionarul majoritar. 
De asemenea, Emitentul declara ca actionarii sai principali nu au drepturi de vot diferite fata de alti 
actionari. 

Emitentul este detinut direct in proportie de 80,5994% de catre actionarul majoritar SERVICIILE 
COMERCIALE ROMANE S.A. Piatra Neamt, acest control fiind exercitat in conformitate cu prevederile 
stipulate in Legea nr. 31/1990, Actul constitutiv si reglementarile pietei de capital aplicabile. 

Controlul indirect asupra emitentului este exercitat de Dl. Stefan Vuza, cetatean roman, care detine 
65,31% din SERVICIILE COMERCIALE ROMANE S.A. Piatra Neamt, actionarul majoritar al 
Emitentului. 

8.2. Proceduri judiciare si de arbitraj 
Nu exista in derulare proceduri judiciare si de arbitraj în care sa fie implicata Societatea. 
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8.3. Conflicte de interese la nivelul organelor de administratie, conducere si supraveghere si al 
conducerii superioare 
La momentul întocmirii prezentului Prospect nu exista informalii privind orice potential conflict de 
interese intre obligatiile fata de Emitent ale oricaruia dintre membrii organelor de administrare si 
conducere si interesele sale private si/sau alte obligatiî. De asemenea, nu exista informatii privind 
intelegeri, acorduri cu actionarii principali, clienti, furnizori sau alte persoane, în temeiul carora ar fi fost 
ales in functie oricare dintre membrii organelor de administrare si conducere ai Emitentului. 

8.4. Tranzactii cu parti afiliate 
8.4.1 Dacă Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 nu se aplică emitentului, trebuie prezentate următoarele informaţii 
pentru perioada acoperită de informaţiile financiare istorice şi până la data documentului de înregistrare: 

or tranzacţiilor cu părţi afiliate ( 1) care, luate separat sau in ansamblu, sunt 
importante pe · emitent.:.' ·D ă tranzacţiile cu părţi afiliate nu s-au desfăşurat în condiţiile pieţei, se ) 
explică motiv . Îl'l\cazul împ muturilor în curs, inclusiv al garanţiilor de orice tip, se indică cuantumul 

i-,; ' -

soldului de ra ursat; f; 
~ A '""' t.J o ,..... 

(b) cuantumul procentaju eprezentat de tranzacţiile încheiate cu părţi afiliate din cifra de afaceri a 
emitentului. 

Dacă Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 1606/2002 se aplică emitentului, informaţiile prevăzute la literele (a) şi (b) trebuie prezentate 
numai pentru tranzacţiile efectuate de la încheierea ultimului exerciţiu financiar pentru care au fost 
publicate informaţii financiare auditate. 

Pe parcursul anilor 2020 si 2021 Emitentul a efectuat tranzactii cu parti afiliate, astfel: 

Restituit/ 
Procent 

Creante asupra societalilor Acordat in 
31.12.2019 compensat 31.12.2020 

afiliate 2020 Cifra de 
2020 

afaceri 

Valoarea împrumuturilor % 
acordate in grup lei lei lei lei 
nerambursate 

UZUC SA PLOIESTI 615.000 600.000 15.000 0,39 

A2 IMPEX PREMIUM 10,31 
TEXTILE SRL - 400.000 - 400.000 

A6 IMPEX SA DEJ 1.192.860 - 1.192.860 o 

SINTEROM S.A. CLUJ 577.512 577.512 o 

CAROMET CARANSEBES 59.186 - 59.186 1,53 

INAV SA BUCURESTI 1.054.71 8 1.000.000 54.71 8 1,41 
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PASTRAVARIILE 
CEAHLAULUI - 610.000 610.000 o 

SERVICIILE COMERCIALE 
ROMANE . 360.000 360.000 o 

SOMES LOGISTIC DEJ - 105.000 o 105.000 2,71 

TOT AL creante 2020 3.499.276 1.475.000 4.340.372 633.904 16,35 

Total datorii 2020 - - - -

Nota: CIFRA DE AFACERI 3.878.149 lei 
2020 

Acordat Restituit/ Procent in 
Creante asupra societalilor 
afiliate 

31.12.2020 31.12.2021 Cifra de 
2021 2021 

=-faceri 
/21 SUPJ?~ 

Valoarea imprumuturilor ~ h.V/ % '1,t\ sf ~ 
l \ 

acordate in grup lei lei lei litg 4,, ' 
nerambursate I~ ,.1·· I 

4 , .... 
UZUC SA PLOIESTI 15.000 750.000 76~ 1 • y o.52 ., 
A2 IMPEX PREMIUM - 10,73 
TEXTILE SRL 400.000 - . 400.000 

A6 IMPEX SA DEJ o 850.000 550.000 300.000 8,05 

CAROMET CARANSEBES 59.186 - - 59.186 1,59 

INAV SA BUCURESTI 54.718 - - 54.718 1,47 

SOMES LOGISTIC DEJ 105.000 - o 105.000 2,82 

TOTAL creante 2021 633.904 1.600.000 550.000 1.683.904 45,17 

Datorii catre societatile 
Acordat Restituit 

afiliate 31.12.2020 2021 2021 31.12.2021 

lmprumut nerambursat de 
lei lei lei lei 

% 
Contactoare 

Nova Textile Bumbac SRL 
Pitesti - 300.000 - 300.000 8,05 

Nota: CIFRA DE AFACERI 3.727.627 lei 
2021 

Nota: lmprumuturile nu au avut garantii materiale (ipoteci, garantii mobiliare, scrisoare de garantie, BO) 
dar au fost acordate cu o dobanda ce depasea dobanda pietei la data acordarii. 
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8.5. Capitalul social 

Capitalul social subscris este in valoare totala de 7.161 .045 lei, varsat integral, divizat in 2.864.418 
actiuni nominative, emise in forma dematerializata. la valoarea nominala de 2,5 lei fiecare. 
Capitalul social al Emitentului nu a suferit modificari în ultimii 5 ani. 

ln cazul Emitentului nu exista actiuni care nu reprezinta capitalul social, valori mobiliare, convertibile, 
tranferabile sau insolite de bonuri de subscriere. De asemenea, nu exista conditii care reglementeaza 
orice drept de achizitie si orice obligatie conexa capitalului autoriza~ dar neemis sau privind orice 

angajament de majorare a capitalului social. 
ln perioada vizată de situaţiile financiare anuale, capitalul social nu a fost varsat prin intermediul altor 
active decat numerarul. 

8.6. Actul constitutiv si statutul 
Nu exista prevede : · Actul constitutiv sau orice alt document care ar putea avea ca efect amanarea, 
suspendarea rrilr:p1~icarea schimbarii controlului asupra Emitentului. 

J' V 

~ '"°'· ~-
rr,iportante 

..-: . 
-?,,_ , ... 

• RC':~i· 
Nu este caz 

9. DOCUMENTE DISPONIBILE (Sectiunea 7 - Anexa 24) 

Dupa aprobarea prezentului Prospect pot fi consultate urmatoarele documente, pe suport de hartie, la 
sediul Emitentului sau Intermediarului: prezentul Prospect, Formularul de subscriere si Formularul 
retragere a acceptului de subscriere, Actul constitutiv al Emitentului, informatiile financiare istorice 
anuale ale Emitentului pentru perioada acoperita de Prospect, hotararea AGEA de majorare de capital 
social si documentele aferente. Prospectul, Formularul de subscriere si Formularul de retragere a 
acceptului de subscriere vor fi publicate pe site-ul Intermediarului la adresa www.estinvest.ro si pe site
ul BVB la adresa www.bvb.ro. 
Prospectul, lmpreuna cu Formularul de subscriere si Formularul de retragere a acceptului de subscriere 
vor fi puse la dispozitie informat fizic la sediul central al Intermediarului (Focsani, str. Republicii nr. 9, 

jud. Vrancea). 
Acest Prospect este elaborat conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificarile si 
completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017, republicată , si conform Regulamentului UE nr. 1129/2017. 
Emitentul si Intermediarul declara ca, dupa cunostintele lor, informatiile cuprinse in prezentul Prospect 
sunt in conformitate cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul 

acestuia. 
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Emitentul 
CONTACTOARE S.A. 
Director General 

AdrianTuca . -~ 

@' '"'· 
••• scR. 

~ " •!'ţ~u t-: 
lntennediarul ~~.~ 
SSIF ESTINVEST SA Focsani 
Director General 

PROSPECT CONTACTOARE SA. 
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