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FORMULAR DE SUBSCRIERE A ACTIUNILOR 

IN CADRUL MAJORARII CAPITALULUI SOCIAL AL 

          SOMETRA S.A. 

(Prospectul de Oferta aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara 

prin decizia nr. _____/______________) 

Incheiat intre: 

SSIF ________________________ persoana juridică romană, cu sediul 

______________________________________, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub număr 

___________, cod identificare fiscala nr. ___________, societate de servicii de investiții financiare autorizata 

de Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F./C.N.V.M.) prin Decizia nr. _____/________ si înregistrată 

în Registrul Public al A.S.F. cu nr. _______________, denumita in continuare „Intermediar” 

si 

 
Numele si Prenumele (inclusiv orice alte nume folosite, e.g. 

 
 

Document temporar/permanent d 
de , la data de CNP (sau echivalentul acestuia 
pentru persoane straine)    locul nasterii 

data nasterii   , cetatenie 
  ,  nationalitate ,  tara de 
origine  , rezidenta fiscala  , domiciliat in localitatea 
  , str. 
      ,    nr. ,    bl.   , 
scara et. , ap. , sector/judet   , cod 
postal  tara    ,    telefon  ,    fax 
  ,     adresa     de     e-mail ,     ocupatia 
  ,    denumire    angajator    (sau    natura    activitatii    proprii) 
   , locul desfasurarii 
activitatii , functia publica detinuta (PEP) 

- 
 
 

  , sursa fondurilor utilizate in relatie cu Intermediarul 
  , Beneficiarul real al fondurilor 

  – beneficiar real: numele si prenumele (inclusiv orice alte nume folosite, e.g. 
pseudonim) , posesor al 

(echivalentul acestuia pentru persoanele straine) 
  , locul nasterii 
  , data nasterii   , cetatenie 
  , nationalitate   , tara de origine 
  , rezidenta fiscala   , domiciliat in localitatea 
  , str. 
  , nr. , bl. , et. 
  , ap. , sector/judet  , cod postal , 
tara   , telefon , fax , 
adresa de e-mail    codul IBAN 
  deschis la banca   sucursala 
  ,   ocupatia  , denumire angajator (sau 
natura  activitatii  proprii) 

 

  , locul desfasurarii 
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activitatii , functia 
publica detinuta (PEP)  , nivelul 

- 
Intermediar 
       , sursa 
fondurilor utilizate in relatie cu Intermediarul 

 
 

orice alte nume folosite, e.g. pseudonim) 
  , 

 
a    nr 

  , emis de_________________la data de____________________________
 CNP (sau echivalentul acestuia pentru persoanele straine) 

  ,   locul   nasterii  data 
nasterii  , cetatenie _,  rezidenta 
  , domiciliat in localitatea   , str. 
  , nr. , bl. , et. 
  , ap.   , sector/judet   , cod postal 
  , tara , telefon , fax 
   , adresa de e-mail     , 
ocupatia    , functia publica detinuta (PEP) 
   numit reprezentant in baza procurii nr. 

din data de 
  anexata. 

Denumire       ,  forma 
juridica  , numarul, seria si data certificatului de inregistrare sau a documentului 
echivalent    , nr inmatriculare la Registrul Comertului (sau autoritatea 
competenta din tara de origine)   , cod fiscal/CUI (sau echivalentul pentru 
persoane juridice  straine)   ,  codul  LEI 
  ,    capital    social    subscris , 

  

apartenenta la un grup de firme        , 
persoanele juridice care fac parte din grupul de firme 
   , tipul si natura activitatii 
desfasurate   , 
rezidenta    fiscala ,    cu    sediul    social/adresa    sucursalei    in    localitatea 
  , str. 
  , nr. , bl. , et. 
  , ap.  , sector/judet    , cod postal     , 
tara    , telefon   , fax   , adresa 
de e-mail    , pagina web    , codul 
IBAN       deschis la   banca 
  sucursala 
    , scopul si natura operatiunilor derulate   prin 
Intermediar       , sursa 
fondurilor utilizate in  relatie cu Intermediarul 
  . 

 – beneficiar real (identificare pana la nivel de persoana 
fizica) este: numele si prenumele (inclusiv orice alte nume folosite, e.g. pseudonim) 

 
  , CNP (sau echivalentul acestuia pentru persoanele straine) 
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   ,   locul   nasterii  , data 
nasterii   ,        cetatenie   , 
nationalitate ,   tara   de   origine ,   rezidenta 
  ,   domiciliat   in   localitatea ,   str. 
  , nr. , bl. , et. 
  , ap. 
  , sector/judet    , tara     , cod 

postal    , telefon    , adresa de e-mail 
codul 

IBAN  deschis la banca 
  sucursala__________________________________ 
     ocupatia        , 
denumire angajator(natura activitatii proprii)____________________ functia publica detinuta (PEP) 

-  universitare 
pul si natura operatiunilor derulate prin Intermediar 

 
 

  , sursa fondurilor utilizate in relatie cu Intermediarul 
  . Reprezentat prin (daca este 

cazul): Reprezentantul legal: Doamna     Domnul       Numele si Prenumele (inclusiv orice alte nume folosite, e.g. 
pseudonim) 
  , 

 
  , emis de_______________la data de____________________________        
CNP        (sau        echivalentul        acestuia        pentru        persoanele        straine)____________   ,   
locul   nasterii   data nasterii    , cetatenie  , domiciliat 
in localitatea     ,   str. 
  , nr. , bl. , et. 
  , ap. , sector/judet , cod postal , tara 
  ,        telefon ,        adresa        de        e-mail 
    ,    ocupatia   , functia publica 
detinuta (PEP)     in  calitate de 

  , conform: Act   Constitutiv  ☐   Hotararea 

AGA  ☐ Decizie CA ☐  Imputernicire ☐ ,  anexata (se vor preciza documentele care fac dovada calitatii de 
reprezentant: act constitutiv, decizie organ statutar, de exemplu: hotararea AGA, decizia CA, imputernicire, etc) 

Custode ☐ (daca este cazul):  , nr. cont la custode Arena 

 

denumit in cele ce urmeaza „Client”, au convenit asupra incheierii prezentului Formular de Subscriere in 

urmatoarele conditii: 

 
Art. 1 – OBIECTUL FORMULARULUI DE SUBSCRIERE 

1.1. Intermediarul va presta, in beneficiul Clientului, servicii de investitii financiare in vederea subscrierii de 

catre Client in cadrul majorarii de capital social („Oferta”) de actiuni nou emise („Actiuni Noi”) de catre 

SOMETRA S.A. („Societatea” sau „Emitentul”), in baza Prospectului aferent majorarii capitalului 

social („Prospectul”), aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”), proportional cu cota de 

participare a Clientului la capitalul social al Emitentului la Data de Inregistrare. 

1.2. Subscrierea de catre Client, in cadrul Ofertei, se va realiza in conformitate cu prevederile Prospectului si 

cu legislatia aplicabila in vigoare. 

1.3. Clientul si Intermediarul sunt de acord sa efectueze toate operatiunile si activitatile necesare in legatura 

cu subscrierea Actiunilor Noi ce fac obiectul prezentului Formular de Subscriere in conformitate cu legislatia 

in vigoare. 
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Art. 2 – VALABILITATEA FORMULARULUI DE SUBSCRIERE SI POSIBILITATEA DE 

RETRAGERE A ACESTUIA 

2.1. Subscrierile in baza prezentului Formular de Subscriere se vor realiza doar pe perioada de derulare a 

Ofertei („Perioada de Subscriere”) in conformitate cu prevederile Prospectului. 

2.2. Relatia contractuala intre Intermediar si Client, in baza prezentului Formular de Subscriere, va inceta la 

data inchiderii Perioadei de Subscriere, cu exceptia cazului in care va exista obligatia rambursarii unor sume 

de bani in conditiile Prospectului, caz in care relatia contractuala intre Intermediar si Client va inceta la data 

rambursarii de catre Intermediar a respectivelor sume. 

2.3. Subscrierile realizate in baza prezentului Formular de Subscriere pot fi retrase doar cu respectarea 

conditiilor mentionate in Prospect. In cazul in care intervine un caz de retragere a subscrierii descris in 

Prospect sau in legislatia aplicabila si Clientul doreste retragerea subscrierii, Clientul va completa si va depune 

acolo unde a subscris un Formular de Retragere a Subscrierii in conditiile si termenele prevazute in Prospect. 

In orice alte conditii, subscrierile inregistrate de Intermediar nu pot fi modificate sau retrase. 

 
Art. 3 – DECLARATIILE CLIENTULUI 

3.1. Clientul declara pe propria raspundere, cunoscand prevederile Codului Penal privind falsul in declaratii, si 

garanteaza faptul ca: 

(a) la Data de Inregistrare, detinea calitatea de actionar al SOMETRA S.A.; 

(b) consimte ca (consimtamantul nefiind lovit de nici un viciu), are capacitatea si autorizarile necesare pentru 

a subscrie in cadrul Ofertei si prin subscriere nu contravine prevederilor legale, statutare, administrative sau 

contractuale aplicabile Clientului si/ sau activitatii sale; 

(c) a luat la cunostinta si este de acord cu incadrarea in categoria MiFID Retail, beneficiind de cel mai inalt 

grad de protectie in ceea ce priveste cerintele de informare, transparenta si comunicare pe care Intermediarul 

trebuie sa le indeplineasca in relatia cu Clientul; 

(d) in cazul in care Clientul este persoana juridica, Clientul si reprezentantul autorizat al Clientului declara ca 

persoana juridica functioneaza in mod legal, detine toate autorizatiile cerute de legislatie si isi desfasoara 

activitatea prevazuta in actul constitutiv cu respectarea normelor legale in vigoare. De asemenea, declara ca 

toate autorizarile si hotararile organului statutar pentru aprobarea subscrierii in cadrul Ofertei (daca este 

cazul) au fost adoptate in mod legal si statutar si ca va notifica Intermediarul in scris in cazul incetarii 

valabilitatii hotararii; 

(e) detine toate drepturile si autorizarile necesare pentru a efectua operatiuni cu instrumente financiare in 

baza prezentului Formular de Subscriere; 

(f) a citit, a luat la cunostinta, a inteles, a acceptat si se obliga sa respecte termenii si conditiile Ofertei astfel 

cum acestea sunt descrise in Prospect si anexele acestuia, intelege si isi asuma riscurile ce decurg din 

tranzactiile cu instrumente financiare si intelege ca riscul investitional generat de tranzactiile incheiate, in 

numele si pe seama sa, ii apartin in exclusivitate si ca nu poate solicita nici un fel de daune de la Intermediar 

pentru prejudiciile inregistrate ca urmare a investitiei in instrumente financiare; 

(g) cunoaste legislatia pietei de capital si se angajeaza sa o respecte, fiind pe deplin si singur responsabil de 

propriile actiuni/ inactiuni pe piata de capital; 

(h) intelege si este de acord ca informatiile furnizate de catre Intermediar in legatura cu Oferta nu vor fi 

considerate consultanta de investitii acordata de catre Intermediar Clientului; 

(i) intelege si este de acord cu faptul ca sumele transferate de catre Client in Contul Colector pentru plata 

Actiunilor Noi subscrise nu vor fi purtatoare de dobanda. 

3.2. Clientul garanteaza valabilitatea acestor declaratii si autorizatii atat la momentul semnarii prezentului 

Formular de Subscriere cat si pe intreaga durata de valabilitate a acestuia si a relatiei contractuale cu 

Intermediarul. 

 
4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR 

4.1. DREPTURILE SI OBLIGATIILE INTERMEDIARULUI 

(a) Intermediarul are dreptul sa nu valideze o subscriere a Clientului in cazul in care: 
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(i) a primit de la Client informatii sau documente insuficiente, incomplete, incorecte sau intr-o alta forma 

decat cea stabilita in Formularul de Subscriere, Prospect sau legea aplicabila sau are suspiciuni legate de 

realitatea si exactitatea acestora; 

(ii) are suspiciuni ca acel Client poate fi implicat in operatiuni de spalare a banilor sau in finantarea actelor de 

terorism; 

(iii) subscrierea realizata de catre Client nu respecta oricare dintre prevederile Prospectului si/sau 

(iv) Clientul incalca oricare dintre prevederile Prospectului sau nu respecta oricare dintre declaratiile si/sau 

obligatiile prevazute in prezentul Formular de Subscriere. 

(b) Intermediarul va pastra confidentialitatea datelor si informatiilor referitoare la Client de care va lua 

cunostinta in temeiul prezentului Formular de Subscriere si a Prospectului si va dezvalui si utiliza respectivele 

informatii in conformitate cu reglementarile legale; 

(c) Intermediarul, in baza Prospectului, deschide, opereaza si mentine, in evidentele sale, un Cont Colector in 

vederea efectuarii incasarilor si platilor aferente operatiunilor cu Actiuni Noi. 

(d) Intermediarul va tine evidenta tuturor instructiunilor, operatiunilor si documentelor ce determina 

modificarea pozitiilor din cadrul Contului Colector; 

(e) In cazul in care suma trimisa in Contul Colector este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului 

de drepturi de preferinta aferente actiunilor detinute la Data de Inregistrare specificate in Formularul de 

Subscriere, Intermediarul va lua in considerare un numar de drepturi de preferinta corespunzator sumei 

platite. 

4.2 DREPTURILE SI OBLIGATIILE CLIENTULUI 

(a) Clientul are dreptul de a subscrie Actiuni Noi in cadrul Perioadei de Subscriere, in conditiile prevazute in 

Prospect si in acest Formular de Subscriere si isi asuma riscurile, precum si drepturile si obligatiile ce decurg 

din aceasta, din subscrierea de Actiuni Noi, precum si din conditiile acestui Formular de Subscriere; 

(b) Clientul are dreptul de a-si retrage subscrierea realizata in conformitate cu prevederile prevazute in 

Prospect, prin completarea si depunerea la Intermediar a unui Formular de Retragere a Subscrierii doar in 

conditiile Prospectului; 

(c) Clientul se obliga sa realizeze subscrierea in conformitate cu prevederile Prospectului si ale prezentului 

Formular de Subscriere si sa plateasca/sa asigure plata pentru Actiunile Noi subscrise in conformitate cu 

prevederile Prospectului. Clientul se obliga sa asigure ca sumele aferente Actiunilor Noi subscrise sa fie 

inregistrate in Contul Colector, cel tarziu pana la ora 12:00 a ultimei zile bancare din cadrul Perioadei de 

Subscriere, sub sanctiunea invalidarii subscrierii; 

(d) Daca este cazul, Clientul are dreptul sa primeasca: (i) suma de bani ramasa nealocata – in termen de cinci 

(5) zile lucratoare de la inchiderea Perioadei de Subscriere, (ii) sumele platite in contul subscrierilor invalidate 

- in termen de cinci (5) zile lucratoare de la inchiderea Perioadei de Subscriere, (iii) sumele aferente retragerii 

subscrierilor - in termen de cinci (5) zile lucratoare de la data retragerii de catre Client a respectivelor 

subscrieri (insemnand cinci (5) zile lucratoare de la data primirii de catre Intermediar a Formularului de 

Retragere in forma completa si corecta) cu conditia ca cererea de retragere sub forma Formularului de 

Retragere sa fi fost transmisa Intermediarului in termen. Nici Intermediarul si nici Emitentul nu vor plati 

dobanda la aceste sume. Platile vor fi facute prin transfer bancar in conturile bancare mentionate de Client in 

prezentul Formular de Subscriere. 

(e) Clientul se obliga sa plateasca pretul pentru Actiunile Noi subscrise net de orice comisioane bancare. 

Clientul va lua in considerare comisioanele bancare aplicabile transferurilor bancare, precum si durata de 

timp necesara pentru realizarea transferurilor bancare; 

(f) Clientul se obliga sa respecte alocarea Actiunilor Noi realizata in conformitate cu prevederile Prospectului. 

(g) In cazul in care Clientul transmite documentele aferente subscrierii insotite de Formularul de Subscriere 

prin posta sau prin curier, cu confirmare de primire, cu mentiunea pe plic, cu majuscule: „Majorarea 

capitalului social al SOMETRA S.A.”, acestea trebuie sa ajunga la sediul Intermediarului pana cel tarziu in 

ultima zi a Perioadei de Subscriere, ora 12:00. 

(h) Semnarea prezentului Formular de Subscriere reprezinta si acordul Clientului pentru transferul 

drepturilor de preferinta evidentiate in Sectiunea I a registrului drepturilor de preferinta. 
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Art. 5 – COMISIOANELE SI ALTE COSTURI AFERENTE SUBSCRIERII ACTIUNILOR 

5.1. Clientul care subscrie in Oferta nu va datora Intermediarului niciun comision in legatura cu subscrierile 

realizate. 

5.2. In cazul in care, la data semnarii Formularului de Subscriere, vor fi aplicabile taxe sau impozite in 

legatura cu subscrierea Actiunilor Noi, Clientul se obliga sa suporte si sa plateasca asemenea taxe, fara a afecta 

in vreun fel valoarea sumei platite. 

Intermediarul nu isi asuma nicio obligatie fata de Client de a indica acestuia daca si ce nivel ar putea avea 

orice astfel de taxe sau impozite Clientul fiind singur raspunzator pentru determinarea acestora. 

5.3. Intermediarul nu are obligatia de a informa Clientul cu privire la posibilitatea aparitiei altor costuri 

pentru Client, inclusiv taxe, asociate cu tranzactiile in legatura cu Actiunile Noi oferite sau cu serviciul de 

investitii, care nu se platesc prin Intermediar si nu sunt impuse de Intermediar. 

 
Art. 6 – METODA DE PLATA A ACTIUNILOR SUBSCRISE 

6.1. Clientul va plati contravaloarea Actiunilor subscrise si a tuturor comisioanelor bancare, astfel cum acestea 

sunt descrise in Prospect, in Contul Colector nr. 

IBAN_______________________________________ deschis la 

_______________________________, si va mentiona in mod obligatoriu CNP/CUI Clientului. 

Subscrierea este considerata valida la momentul creditarii Contului Colector cu sumele aferente subscrierilor, 

dar nu mai tarziu de ora 12:00 a ultimei zile a Perioadei de Subscriere. 

6.2. In conditiile prevazute in Prospect, Intermediarul va efectua plati catre Client in legatura cu sumele 

platite pentru Actiunile subscrise de catre Client, prin transfer bancar in contul bancar mentionat in prezentul 

Formular de Subscriere, in urmatoarele cazuri: 

(i) sumele platite pentru Actiunile subscrise, in cazul invalidarii subscrierii Clientului; 

(ii) sumele aferente subscrierilor retrase realizate in cazul publicarii unui amendament la Prospect; 

(iii) orice suma care i se poate returna conform prevederilor legale. 

 
Art. 7 - SOLUTIONAREA LITIGIILOR SI REGLEMENTARI APLICABILE 

7.1. Partile vor incerca sa solutioneze in primul rand pe cale amiabila orice diferend intervenit intre parti in 

legatura cu interpretarea si/ sau executarea prezentului Formular de Subscriere. 

7.2. In situatia in care diferendul nu se solutioneaza pe cale amiabila in termen de 30 de zile de la initiere, 

acesta va fi supus instantelor de judecata competente. 

7.3. Legea aplicabila prezentului Formular de Subscriere si oricaror obligatii extracontractuale este legea 

romana. 

 
Art. 8 – DISPOZITII FINALE 

8.1. Valabilitatea prezentului Formular de Subscriere inceteaza la expirarea termenului mentionat la art. 2. 

Incetarea valabilitatii Formularului de Subscriere nu exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor 

contractuale ce le revin pana la data incetarii acestuia. 

8.2. Toate comunicarile in legatura cu prezentul Formular de Subscriere vor fi efectuate in limba romana sau 

engleza, sau daca se fac intr-o limba straina (alta decat limba engleza), vor fi insotite de traduceri legalizate in 

limba romana, prin Posta (daca nu se bifeaza niciuna din optiunile de mai jos), la adresa mentionata in datele 

de identificare): 

-mail:    

Prin semnarea prezentului Formular de Subscriere Clientul consimte in mod expres la utilizarea acestui mijloc 

de comunicare in relatia cu Intermediarul (pentru instructiuni, confirmari si alte comunicari). La cererea 

Clientului, Intermediarul va pune la dispozitia Clientului specificatiile semnaturilor electronice autorizate in 

cazul in care Clientul opteaza pentru aceasta metoda de comunicare. 

Prin semnarea acestui formular de subscriere declar ca la data de inregistrare detineam un 

numar de actiuni emise de SOMETRA S.A., ceea ce mi-a conferit un 

numar de  drepturi de preferinta. 
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Sunt de acord sa subscriu un numar de actiuni noi emise de 

SOMETRA S.A., la pretul de 2,5 lei fiecare (egal cu valoarea nominala), in termenii si conditiile 

prevazute in prospect. Prin aceasta subscriere de actiuni, declar ca am luat cunostinta, am 

inteles si am acceptat conditiile prospectului aprobat de autoritatea de supraveghere 

financiara, precum si conditiile prezentului formular. 

 
Observatie: Un Actionar Indreptatit poate achizitiona un numar maxim de Actiuni Noi calculat prin 

impartirea numarului de Drepturi de Preferinta detinute de respectivul actionar la numarul Drepturilor de 

Preferinta necesare pentru a subscrie o Actiune Noua (i.e. 0,77065). In cazul in care valoarea rezultata nu este 

un numar intreg, rotunjirea se va realiza la intregul inferior. 

Contravaloarea Actiunilor subscrise, in suma totala de RON 

| | | |.| | |  |.|  |  |  |.| | | |,| | | a fost transmisa, prin virament bancar, prin 

ordinul de plata nr. | | |  |  |  |  |  | din data de | | | | | | | | | din 

contul IBAN nr. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | 

deschis          la             Banca 

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |, 

titular cont (nu poate fi altul decat 

titularul Formularului de Subscriere) 

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |, CNP/CUI titular 

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |, reprezentand plata integrala pentru Actiunile Noi subscrise 

pe care ma ofer sa le cumpar. 

Sunt de acord ca orice suma suplimentara contravalorii Actiunilor Noi subscrise sau orice suma care mi se 

poate rambursa, sa imi fie returnate in contul din care am subscris, evidentiat mai sus. 

Subscrierea este considerata valida numai daca Formularul de Subscriere este completat si semnat 

corespunzator toate documentele solicitate in Prospect sunt depuse la sediul Intermediarului mentionat in 

Prospect, conform prevederilor Prospectului sau au fost transmise prin posta sau curier la sediul 

Intermediarului si Contul Colector a fost creditat cu sumele aferente subscrierii. 

La plata prin transfer bancar, va rugam sa aveti in vedere ca circuitul bancar normal de decontare poate fi de 

2-3 zile lucratoare. 

Toate comisioanele de transfer bancar legate de platile facute catre Client in oricare dintre cazurile prezentate 

mai sus vor fi suportate de Client. 

Prin semnarea prezentului Formular de subscriere, actionarul isi da consimtamantul pentru ca operatorul de 

date cu caracter personal (Intermediarul) sa prelucreze orice date cu caracter personal si orice alte informatii 

furnizate, in scopul constituirii bazelor de date despre clienti precum si in cadrul relatiei operatorului cu 

autoritatile competente si/sau cu alte entitati pentru care predarea bazelor de date este prevazuta prin 

obligatii legale, in conditiile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce 

priveste prelucarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor). 

 
Incheiat, astazi , ora,  minutul si secunda: : : in 2 

exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte: unul pentru Client si unul pentru Intermediar. 

 
 
 
Numele si prenumele Numele si prenumele 

reprezentantului Intermediarului Clientului/Reprezentantului 

Semnatura si stampila Semnatura (si stampila) 


