ANUNT PUBLICITAR
PROSPECT PROPORTIONAT PENTRU
MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SC ORIZONT TU

l.

Identificarea emitentului qi intermediarului

sc

ORIZONT TURISM sA, cu sediul in Romania, jud. Brasov. roc. Predeal.
Nr. 6. inregistrata la oficiul Registrului comertului sub nrunarul de orcline
avand codul de identifica:re fiscala RO 7626860.

tr. Trei Brazi,
63/1995 si

Intermediarul ofertei publice este SC IFB FINWEST SA cu sediul in Rrrmani
Bolintineanu tr. 5, cod unic de inregistrare RO 8099938. inregistrata la OR
102t48t1996.

Arad, str. D.
Arad sub nr.

2.

Date referitoare la oferta publica si la valorile mobiliare oferil;e

In Adunarea Generala a Actionarilor din data de 05.05.2014, actionarii Ori nt Turism

au
hotarat majorarea capitalului social cu sufira de 6.500.000 lei respectiv de la v
rea actuala a
capitalului social de 52.260.207 ,50lei la valoarea de 58.760.207 ,50lei prin e
in nunterat.
cu acordarea drepturilor de preferinta pentru pastrarea ponderii detinute in capi lul social.

Pentru rnajorarea capitalului social, societatea va emite un numar de 2.600.
valoare nominala de 2,50lei fiecare la un pret de emisiune de 2,50lei/actiune
drepl.ul sa subscrie 0,1244 actiuni noi la 1 actiune detinuta Ia data de inresi
care valoarearczultata a nurnarului de actiuni noi la care un detinator este i
numar fractional, numarul de actiuni noi care vor fi subscrise va fi deterrrLinat p
plus sau in minus panala cel rnai apropiat numar intreg.

actiuni noi cu

Actionarii
re.

au

In cazul tn

tatit. este un
m rotunllre ln

Oferta publica primara plesupune vanzarea unui nurnar de actiuni, nonriinati
emise in forma dernaterializata, evidentiate prin inscriere in cont si liber negoc

Actiunile emise

se

vor putea subscrie

in2

etape

:

Etapa 1: actiunile emise vor fi subscrise prin exercitarea dreptului d preferinta al
actionarilor proportional cu detinerea de actiuni avuta de fiecare actio ar Ia data de
re publicarii

-

Etapa II : actiunile ralnase nesubscrise in etapa I vor fi oferite spre sulbscrie
care le vor putea subscrie indiferent de cota detinuta sau daca au subscris
zile de la inchiderea etapei l, adi

In termen de 24 de ore de la incheierea primei etape de subscriere, Emitentul
Raport curent referitor la nurnarul de actiuni ramase nesubscrise, raport care
publicat pe site-ul BVB.

actionarilor,
nu in prima
in perioada
transnnte un
tmeaza sa lle

Subscrierea actiunilor se poate face numai prin virament bancar, in contul e
ORIZONT TURISM SA) nr" RO29OTPV211000090242RO02 deschis la
BRASOV" Comisioanele bancare de transfer al banilor aferente platilor
subscrierea actiunilor vor

tenhrlui (SC
P BANK
pentru

fi

suportate de catre subscriitor.
In momentul subscrierii actionarii trebuie sa depuna integral
anterior valoarea actiunilor subscrise.

in contul emiten

I mentlonat

Pot subscrie in cadrul of'ertei orice persoane frzice sau juridice rezidente sau n
la data de inregistrare (27.05.2014) erau actionari ai societatii"

idente, care

Prospectul de of'erla impreuna cu Anuntul publicitar si cu Fotmulaml de
Formularul de revocare vor fi publicate pe site-ul Emitentului
.orizorntturi
site-ul Intermediarului (www.ifbfinwest.ro )"

bscriere si

Pe toata durata perioadei de valabilitate a ofefiei, subscrierile se vor rea)liza zi
lucratoare, la sediul intermediarului (Arad, jud. Arad, str. D. Bolintineanu, nr.
0257-28r6rL; 0257-281612) intre orele 10.00 i6.30, ora Romaniei, Actiona
Formularul de subscriere completat si semnat impreuna cu documentele menti
personal sau transmise prin posta sau curier rapid la sediul Intermediarului (
str. D, Bolintineanu, nr. 5) in plic inchis cu mentiunea "pentru majorarea capita
SC OR.IZONT TURISM SA"" Daca se opteaza pentru transmiterea document
sau curier, actionarii trebuie sa aiba in vedere faptul ca documentele tr:ebuie
sediul Intermediarului pana cel mai tarzint in ultima zi aperioadei de subscrriere
in care s-a subscris" Vor fi acceptate Formulare de subscriere completate si s
urrnatoarea adresa de email: office@,ifbfinwest.ro cu conditia ca Formularul de
original impreuna cu toate actele necesare subscrierii sa ajunga la sediul In
in ultima zi de derulare a etapei pentru care s-a subscris.
Dupa expirarea termenului limita nu se vor mai aceepta subscrieri din partera

-

Subscrierea se va realiza prin completarea Formularului de subscriere care va

site-ul

si la sediul emitentului

(www.orizontturismsa.ro)

si a

)sipe
nic, in zilele
telefon/fax:
i vor depune
mai jos
jud. Arad,
lui social al
prin posta
ajunga la
etapei

trimise la
bscriere in
iarului pana
torilor,

fi isponibil
i

pe

ediarului

(ryww;j&finwest.ro).
Dupa expirarea termenului limita nu se vor mai accepta subscrieri din partea i
Prospectul de oferta publica poate fi obtinut de un potential investitor, in
gratuit, cel
putin la sediile emitentului sau intermediarului ofertei si va fi publicat in fbrmat lectronic pe
website-ul emitentului (@
est.ro ).
) si al intermediarului (

CITITI PROSPECTUL INAINTE DE A SUBSCRIE.

VIZA DE APROBARE APLICATA PE PROSPECTUL DE OFERTA PUSLI
vALoARE DE GARANTTE sr Nrcr NU rupRBzrNrA
er,rA
APRECIERE A ASF CU PRTVIRE LA OPORTTINITATEA, AVANT ELE SAU

o

DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURII.E PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA
TRANZACTIILE NE INCHPIAT PRIN ACCEPTAREA OF'ERTEI PUBLICE BIECT AL
DECIZIEI DE APROBARE " DECIZIA DE APROBARE CEFI.TIFI
NUMAI
pnrvNTA EX ENTELOR
REGULARTTATEA pnospucrulur DE on'BnrA
LEGII $I ALE NoRMELoR ADoPTATB N APLICAREA ACESTEIA.

N

EMITENTUL

SC ORIZONT TURISM SA

PASCANU IOA

RESEDINTE CA

INTERMEDIAR

IFB FINWEST SA
DIRECTOR GENER,AL

OCTAVIAN MOLNAR

