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1. NOTA CATRE INVESTITORI

Acest prospect a fost aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara ("ASF") din

Remania, care este autoritatea romana competenta in sensul normelor relevante de transpunere in

Remania, sub forma unui Prospect de oferta ("Prospectul'') conform Regulamentului (UE)

2017/1129 precum si ale cornpletarilor aduse acestuia prin Regulamentul delegat (UE) 2019/979 de

completare a Regulamentului ( UE) 20 l 7 /1129 al Parlamentului European si al Consiliului în ceea

ce priveste standardele tehnice de reglementare referitoare la informatii le financiare esentiale din

rezumatul prospectului, publicarea si clasificarea prospectelor, comunicarile cu caracter publicitar

privind valorile mobiliare, suplimentele Ia prospect si portalul pentru notificari si de abrogare a

Regulamentului delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei si a Regulamentului delegat (UE) 2016/30[

al Comisiei si prin Regulamentul delegate (UE) nr. 2019/980 de completare a Regulamentului (UE)

nr.2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului în ceea ce priveste formatul, continutul,

verificarea si aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori

mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la rranznctionare pe o piata reglementata si de

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei (''Regulamentul privind Prospectul"),

Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunni de piata (cu modificarile

si cornpletarile ulterioare) ("Legea nr.24/2017"), Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenui

de instrumente financiare si operatiuni de pia ta ("Regulamentul 5/2018").

Acest prospect priveste o oferta ("Oferta'') initiata de Aurora S.A., o societate pe actiuni

Iunctionand conform legilor din Rornania, avand sediul social in, Str. Stefan cel Mare nr.8, Targu

Frumos, Jud. Iasi, înregistrata in Registrul Cornertului Iasi cu nr. 122/329/ 1991, avand codul unic

de înregistrare RO 2000732 (denumita in continuare "Emitentul'' sau ''Societatea") si admiterea la

Tranzactionare pe "SMT - BVB" (''Admiterea") unui numar de 548.988 actiuni ele actiuni noi

ordinare, nominative si dematerializate cu o valuare nominala ele 2,50 RON pe actiune ("Actiunile

Noi") corespunzatoare unei majorari de capital social prin aport in numerar, decisa in cadrul

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Emitentului ce a avut loc in dala de 28 August 2019

("Majorarea Capitalului Social"), in sensul Regulamentelor UE privind Prospectul.

Prin intermediul acestei Oferte, acuonarilor existenti inregistrati in registrul actionarilor Emitentului

tinut de catre Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare 18 Septembrie 2019 ("Data de

Inregistrare") ("Actionarii Indreptattti") le este oferita posibilitatea sa subscrie Actiunile Noi

emise in vederea Majorarii Capitalului Social, pe baza dreptului de preferinta pe care acestia il detin

(" Dreptul de Preferinta"). Numarul total al Drepturilor de Preferirua emise in legatura cu

majorarea Majorarea Capitalului Social va fi egal cu numarul de actiuni emise de Emitent,

înregistrate in registrului actionarilor Emitentului tinut de catre Depozitarul Central S.A. la Data de
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lnregistrare. adica 182.996 Drepturi de Prcferinta, Un Actionar lndrcpiatit poate achizitiona un

numar maxim ele Actiuni Noi calculat ca raport dintre numarul de Drepturi ele Preferinta detinute si

numarul de Drepturi de Prefcrinta necesare pentru subscrierea unei Actiuni Noi. ln consecinta,

fiecare acti unc detinuta la data de inregistrare. reprezinta un drept de pre feri nta care con fera dreptu I

de a subscrie maxim 3 actiuni nou emise. ( .. Rata de Subscriere ..

). Actiunile care ramau nesubscrise

dupa perioada de exercitare a Drepturilor de Preferinta pentru Actiunile Noi. vor fi anulate prin

decizia Consiliului de Adrninistratic al Emitentului. prin care se constata rezultatele finale ale

Majorarii Capitalului Social.

Pretul de subscriere al actiunilor va fi egal cu valoarea lor nominala. adica 2.50 RON pe actiune la

subscrierea lor in cadrul exercitarii Drepturilor de Preferinta ("Pretul de Subscriere").

Actiunile Emitentului sunt admise la Tranzactionare pc ··sMT - BVB'' sub simbolul AUR numar

!SIN ROAUROACNORl cu identificator LEl 254900Pl-tK.JS3Q9BS818. Dupa Inchiderea

Ofertei si înregistrarea Actiunilor Noi în Registrul Comcrtului si al ASF. Actiunile Noi emise in

cadrul Majorarii Capitalului Social vor fi tranzactionate pe „SMT - BVlf'. Drepturile de Prefcrinta

nu vor f admise la Tranzactionare si, respectiv. nu vor fi tranzactionate.

Aprobarea de cutre ASF certifica numai regularitatea Prospectului in privinta exigentelor legii st

normelor adoptate în aplicarea acesteia în legatura cu Oferta de Admitere si nu-si asuma nicio

raspundere cu privire la buna conditie din punct de vedere economic si financiar al tranzactiei. sau

cu privire la calitatea sau solvahilitatca Emitentului.

ASF va notifica aprobarea Prospectului, catrc Autoritatea Europeana de Supraveghere pentru

Valori Mobiliare si Piete, in conformitate cu prevederile articolului 18 din Regulamentul ASF

nr.5/2018.

Acest Prospect nu contine o oferta de vanzare sau de solicitare a unei oferte de cumparare de valori

mobiliare in orice jurisdictie in care o astfel de oferta sau solicitare ar fi ilegala. Actiunile Noi nu au

fost si nu vor fi înregistrate in conformitate cu Legea privind valorile mobiliare sau la orice

autoritate de reglementare a valorilor mobiliare din orice stat sau alta jurisdictie a Statelor Unite si

nu pot fi oferite sau vandute in Statele Unite.

A,, p ., f ' b de ci AS'F.
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cest respect a ost apro at e catre

, pnn ecizra nr J

Viza de aprobare aplicata pc prospectul de oferta publica nu arc valoare de garantie si

nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a ASF cu privire la oportunitatea, avantajele sau

dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin

acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare; decizia de aprobare certifica numai

regularitatea prospectului de oferta publica in pr ivinta exigentelor legii si

adoptate in aplicarea acesteia.



2. DEFINITII:

In cadrul acestui Prospect, cu exceptia cazului in care se prevede contrariul in mod explicit,

urmatorii termeni. vor avea urrnatoarele semnificatii, aplicabile arat formelor de singular cal si celor

de plural:

,,Situatiile Financiare Anuale"

si „Situatii Financiare"

.Admiterea''

,,Actul Constitutiv"

,,Consiliul de Administratie"

,,BVB"

"SMT - BVB"

,,Regulamentele BVB"

,,Zi Lucratoare"

,,Depozitarul Central"

Situatiile Financiare auditate ale Emitentului la si pentru

exercitiile financiare incheiate la 31 Decembrie 2017 si 31

Decembrie 20 J 8 si Situatiile Financiare Intermediare.

insolite de rapoartele auditorului independent, întocmite in

fiecare caz in conformitate cu Ordinul Ministrului

Finantelor Publice nr. 2844/20 I (1 de aprobare a

reglementarilor contabile conforme cu Standardele

lnternationale de Raportare Financiara:

Admiterea Actiunilor Noi la tranzactionare pe Piata la

Vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti:

Actul constitutiv al Emitentului:

Consiliul de administratie al Emitentului;

Bursa de Valori Bucuresti

Sistemul Multilateral de tranzactionare administrat de

Bursa de Valori Bucuresti

Regulile si alte regulamente 111 vigoare legate "SMT -

BVB"

O zi. alta decat o zi de sambata sau duminica sau o zi de

sarbatcare legala. in care Depozitarul Central isi desfasoara

activitatea comerciala de o maniera care sa perrnita

efectuarea activitatilor definite in seciiunea Termeni si

Conditii a Prospectului;

Depozitarul Central. o societate romaneasca pe actiuni,

avand sediul social in Bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8, si

9, Bucuresti, Remania:

•
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„Regulamentele Depozitarului

Central"

,,
Data Inch idcrii"

Legea Societatilor"

,,Administrator"

,,Actionar I nd reptatit"

,,ASF"

,,Adunarea Generala"

,,lSIN"

,,Emitent" sau „Societate"

,,Site-ul Emitentului"

,, Legea 2-t/2017"

,,intermediar"

,,Actiuni Noi"

,,Oferta"

,,
Prospect"

„Regulamentul privind

Prospectul"

,,
Participant"

Regulile si regulamentele. hotararile. procedurile si alte

regulamente adoptate de Depozitarul Central. care definesc

modul de functionare al sistemului Depozitarului Central.

in speciala codul Depozitarului Central:

Ultima zi a Perioadei de Subscriere:

Legea 31/1990 privind societatile. republicata astfel cum

este aceasta modificata si actulizara la anumite intervale de

timp:

Membru in Consiliul de Administratie

Actionarii existent] inregistrati in registrul actionarilor

Emitentului tinut de Depozitarul Central S.A
..

la data de

înregistrare 18 Septembrie 2019:

Autoritatea de Supraveghere Financiara din Roman ia:

Adunarea generala a act ionari lor Em itentulu i:

International Security ldentificntion Number, un cod de

identificare la nivel international al valorilor mobiliare

emise pc o piata financiara:

Aurora S.A. Targu Frumos

Website-ul cu adresa www.aurorashoes.ro

Legea privind emitentii de instrumente financiare s:

operatiuni de plata:

SSIF Y!ENNA INVESTMENT TRUST SA:

548.988 actiuni noi ordinare, nominative si dematerializate

cu o valoare nominala de 2.5 RON pe actiune

corespunzatoarc Mnjorarii Capitalului Social:

Oferta de Actiuni Noi a Emitentului conform termenilor

acestui Prospect:

Prospectul UE pentru crestere în vederea majorarii de

capital social elaborat de Emitent si aprobat ele ASF:

Regulamentul CE nr. 2017/1129, precum si modificarile

aduse acestuia prin Regulamentul delegat nr. 2019/979 si

prin Regulamentul delegat nr.2019/980:

lnseamna orice entitate autorizata



valori mobiliare la Depozitarul Central. fie 111 nume

propriu, fie in numele clientilor sai:

„Majorarea Capitalului Social" O majorare a capitalului social prin aport in numerar decisa

in timpul adunarii generale extraordinare a actionarilor

Emitentului care a avut loc la data de 28 August 2019;

,,Data de inregistrare" 18 Septembrie 2019

,,Registrul Actionarilor"

,,Regulamentul 5/2018"

Registrul nctionarilor tinut in forma electronica de catre

Depozitarul Central pe bani intelegilor contractuale

încheiate cu Emitentul;

Regulamentul privind emitentii de instrumente financiare si

operatiuni ele piata:

,,Documentele de Subscriere" Documentele ce trebuie sa insoteasca subscrierea, pentru ca

aceasta sa 11e acceptata;

,,Perioada de Subscriere" Perioada cuprinsa in Decizia ASF, respectiv 31 Lile

calendaristice, incepand cu prima Zi Lucratoare ulterioara

Zilei Lucratoare in care a fost Publicat Prospectul

,,Sectiunea I"

,,Sectiunea IT"

Sectiunea din cadrul sistemului Depozitarului Central in

care sunt evideniiate conturile individuale in care

instrumentele financiare sunt inregistrate direct in numele

si pe seama proprietarului, conturi care nu sunt in

administrarea unui Participant:
Sectiunea din cadrul sistemului Depozitarului Central in

care sunt evidentiate conturile individuale si globale de

administrareaa Dateinstrumente Iinanc iare

Participantu lui.

Sectiunea cont urilor incli viduale in care instrumentele

,,Sectiunea TTT" financiare sunt înregistrate direct in numele si pe seama

Panicipantilor ca si proprietari at respectivelor
instrumente financiare.

,,Cont Colector" Contul Colector pentru subscrierile efectuate de catre

detinatorii de drepturi de preferinta evidentiate in

momentul exercitarii in Sectiunea l a Depozitarului
Central este contul bancar in RON deschis de Emitent

(Aurora SA Tar6>11 Frumos) TBAN

R044CECEIS1330RON1139271 deschis la CEC

Bank Ageniia Targu-Frumos



3. REZUMATUL SPECIFIC PROSPECTULUI UE PENTRU CRESTERE

Sectiunea 1 - INTRODUCERE

1.1. Denumirea

valorilor mobiliare

Actiunile emitentului

ROAUROACNORl.

AURORA S.A. identificate cu TSTN:

1.2. Identitatea si

datele ele contact

ale emitentului

1.3. Autoritatea

competenta care a

aprobat prospectul

1.4. Data

aprobarii

Numele emitentului: AURORA S.A.

Adresa: Str. Stefan cel Mare nr.S, Targu Frumos, Judetul Iasi, CP 705300

Telefon: 0232 710 1)10 Fax: 0232 712 748

Adresa Tnternet:www.aurorashoes.ro E-mail: officer«: aurorashoes.ro

COD LEI: 254900Pl4KJS3Q9BS8189

Autoritatea De Supraveghere Financiara (ASF)

Adresa: Splaiul Independentei nr. 15, sector 5. Bucuresti, Romania

Fax: 02165960 51 02165964 36 E-mail: 011ice((j:asfronrn11ia.ro

Data aprobarii prospectului UE pentru crestere aprobat de ASP prin

decizia
.
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prospectului
....__ -----<--- ------···------·----------·------·----------

1.5. Avertismente Investitorii potentiali sunt avertizau cu privire la faptul ca :

Acest rezumat ar trebui interpretat ca o introducere la prospectul UE pentru

crestere si orice decizie ele a investi în valorile mobiliare ar trebui sa se

bazeze pe o examinare a prospectului UE pentru crestere, în ansamblu, de

catre investitor;

ln cazul volatilitatii de pret, dupa caz, investitorul ar putea sa piarda întregul

capital investit sau o parte a acestuia.

ln cazul în care se intenteaza o actiune în fata unei instante privind

informatiile cuprinse într-un prospect UE pentru crestere, este posibil ca

investitorul reclamant, în conformitate cu dreptul intern al statelor membre,

sa trebuiasca sa suporte cheltuielile de traducere a prospectului UE pentru

crestere înaintea începerii procedurii .iudiciare;

Raspunderea civila le revine doar persoanelor care au prezentat rezumatul,

inclusiv orice traducere a acestuia, dar doar atunci când acesta este înselator,

inexact sau contradictoriu în raport cu celelalte parti ale prospectului UE

pentru crestere, sau atunci când acesta nu furnizeaza, în raport cu celelalte

parti ale prospectului UE pentru crestere, informatiile esentiale necesare

pentru a ajuta investitorii sa decida daca sa investeasca în astfel de valori

mobiliare;

------·---------
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Sectiunea 2 - TNFORWA TTT ESENTTALE PRIVIND EMITENTUL

2.1. Emitentul Emitentul : Societatea AURORA S.A.

2.1.1. Informatii Emitentul este înregistrat caSocietate pe actiuni (S.A.) si functioneaza sub

despre emitent [urisdictia legala romana. Cod fiscal: CUI RO 2000732: Registrul

Comertului: 12213291 l <)l)l Obiectul principal ele activitate: CAEN

CAEN 1520 - Fabricarea de incaltaminte

Actionarul majoritar Societatea Aurora nu are un actionar majoritar care sa

deuna peste 50% clin capitalul social. Principalii actionari semnificativi sunt

Braiconf SA care cletine 38,28% si Sandulescu Tlie cu o detinere de 25,XO'YrJ.

Cei doi actionari semnificativi nu actioneaza in mod concertat. Persoana

juridica Braiconf SA este controlata de societatea Electroarges SA, societale

listata la randul ei pe Bursa de Valori Bucuresti care este controlata de cil.

Stefan Constantin.

Director General: Savescu Dan

2.2. Principalele lnforrnatiile financiare prezentate mai jos sunt extrase din situatiile

informatii financiare auditate ale Emitentului la data de si pentru anii care se incheie la

financiare data ele 31 decembrie 2017 si 2018 si clin situatiile financiare individuale

neauditate ale Emitentului pentru semestrul l care s-a Încheiat la 30 iunie

2018 si 2019.

- - - -
- --

2.2.1. Principalele ELEME?TE DE BILA?T 2017/2019

informatii

financiare 31.12.2017 30.0G.2018 31.12.2018 30.0G.20 l ')

prezenta te RON RON RON RON

comparativ Active imobilizate - Ci93.58(î 683.594 652,200 635,608

·--····-----·-·····--····-····· - -- ----·--··--·--· ------ ··········-······- ·-·-··---·-------··-··

Active circulante - 2,996,831 2.908.852 2,472,817
I

2,656,59-l

Datorii scadente sub un an - 1,474,303 l
.

860 036 2,125,458 I 1,654,261

Active circulante, nete 1,524,824 1.048.816 35.572 I.Ol 1,809

Active minus datorii curente 2.218.410 1.732.410 1,007,920 LG47.417

Total capitaluri proprii 2.218.41 O 1.732.410 1,007,920 LG47,4l 7

Creante - Total 706.0..J.3 642.332 (>31,087 T 799,311

Cifra de afaceri neta 3,430.572 1.035.41)8 2,221,103 716,872

V cnituri din exploatare - 3,642,916 1.035.675 1,835,602 1,997.760

Cheltuieli din exploatare - 3,547,374 1.484.070 2,%5, 198 1,27 J ,970

-- -
--- -- --·----

?- -- ---··

Rezultat din exploatare 95,542 -448.395 (I, 129,596) 725,790_
,;-;:,,.\IE Hf:.-,.
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Venituri financiare 6.562 4 ,-, I 1.550 I 606_,_

Cheltuieli financiare 55.959 27.676 63.815 31.689

Rezultat financiar (49.397) -27.:>i4 (62.265) (J 1.()83) I
i

Rezultat curent 46.145 -475.639 ( 1.191.86[) 725.790 I
!

Venituri totale 3.649A78 1.036.107 l.837.152 1.998.366 I
I

Cheltuieli totale 3.603.333 1..511.746 3.029.013 1.303,659 I

I

Rezultat brut 46.145 -475.639 ( 1,l 91.86 I ) l 694.707 I
!

Rezultat net 16.373 -486.000 (1::2_'(???1)j 674.460 i

·- --
·-·- ··-··---

·····---·-

J
ln cazul emitentului nu se aplica informat ii le financiare proforrna

condensate.

Situatiile financiare ale Emitentului la 31 decembrie 2017. respectiv

31 decembrie 2018 au fost auditate de cutre Albu Silvia - autorizat CAFR

nr. 2138. Auditorul si-a exprimat opinia potrivit cateta situatiile financiare

auditate prezinte cu fidelitate. sub toate aspectele semnificative. atat pozitia

financiara a Emitentului. precum si performanta sa linanc iara si n uxuri le de

trezorerie m conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr

1802/2014. cu modificarile ulterioare st cu politicile contabile descrise m

notele la situatiile financiare.

2.3. Riscurile-cheie Riscurile (sistemice) legate de mediul economic din Romania:

specifice lnvcstitiilc 111 plete m curs de dezvoltare cum este s1 Remania gcncrcaza

emitentu lui anumite riscuri care pot fi 111a1 111ar1 decat riscuri Ic inerente im estiti i lor 111

piele mai dezvoltate. de asemenea instabilitatea legislativa si incertitudinile

politice st economice pot afecta negativ valoarea investitiilor realizate 111

Roman ia.

Riscuri (asistemice) specifice emitentului:

Riscul de plata: este riscul aferent scaderii valorii investitiei 111 timp.

datorita schimbarilor economice legate inclusiv de concurenta sau a altor

evenimente care au impact asupra unor segmente semnificative de plata

(industria) in care actioueaza emitentul. Riscul de credit: riscul inregistrarii

de pierderi ca urmare a nconorari i, de catre o contrapartida. a obl igatiei

scadente 111 conformitate cu termenii contractuali initiali. Riscul ratei

dobanzii: reprezinta probabilitatea de a suferi o pierdere sau o nerealizare a

profiturilor prognozate. datorita variatici ratei dobanzii pc piata într-un sens

nefavorabil.

'----------·---·---'---------·----···-----·---



I Sectiunea 3 - INFORMATII ESENTIALE PRIVIND VALORILE MOBILIARE

I 3.1. Principalele

caracteristici ale

valorilor mobiliare

Informatii privind

valorile mobiliare:

Valorile mobliare: actiunile societarii Aurora SA

Tipul de valori mobiliare - actiuni ordinare

Forma si clasa valorilor mobiliare - actiuni nominative. indivizibile si in

forma dematerializata:

Moneda in care sunt denominare actiunile: LEI

Lcgislatia aplicabila ce face obiectul majorarii de capital descrisa in

acest prospect: Legea nr. 24/2017. Legea nr. 31/1990 a societatilor.

republicata, cu modificarile ulterioare. Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Regulamentul CE nr. 2017/1129. precum si modificarile aduse acestuia

prin Regulamentul delegat nr. 2019/979 si prin Regulamentul delegat nr.

2019/980:

Capitalul social al Emitentului înainte de majorarea de capital: 457.490

RON. irnpartit in l 82.996 actiuni cu valoare nominala de 2.50 lei/actiune:

Nurnar maxim de actiuni emise la majorarea de capital: 548.988

actiuni: Valoarea nominala a unei actiuni: 2.50 lei:

Pretul de subscriere: 2,50 lei/actiune:

Valoarea maxima a majorarii de capital social: 1.372.470 lei

Drepturi asociate: Fiecare Actiune Noua acorda drepturi si obligatii

egale cu acri uni le deja existente si con fcra detinatoru lui acesteia toate

drepturile prevazute de Legea Societatilor. 111 conformitate cu

reglernentarile aplicabile pletei de capital si prevederile actului constitutiv

al Emitentului dintre care amintim: dreptul de a participa si ele a vota la

adunarea generala a actionarilor: dreptul la dividende, respectiv ele a

participa la distribuirea profitului net al Societatii: dreptul ele preferinta la

subscriere actiuni noi: drepturi de rascumparare: dreptul de a participa la

distribuirea activelor in caz ele lichidare: drepturi de conversie.

Rang relativ: Actiunilc nou emise vor avea acclasi rang cu actiunile

existente, respectiv actiuni comune ordinare avand ultimul rang de

prioritate. in caz de insolventa.

Politica privind dividendele: Capacitatea Emitentului de a plati

dividende pe viitor va depinde, printre altele. de profiturile



I

3.2. Locul unde vor

fi tranzactionate

valorile mobiliare

3.3. Garantii

asociate

3.4.Riscu rile-cheie

specifice valorilor

Emitentului. de fluxurile de capital. ele pozitia sa financiara si ele nevoile

de capital. de suficienta rezervelor distribuibile. de conditiile de acordare a

creditelor. de conditiile economice generale st de alti factori pe care

administratorii si/sau actionarii 11 considera importanti la diverse intervale

de timp. atunci cand decid plata di, idendelor, dac ac cazul.

Admiterea la Tranzactionare si modalitatile de tranzactionarc

Dupa Finalizarea Ofertei st derularea tuturor tormalitatilor aferente

inrcgistrarii. Actiunilc Noi vor fi tranzactionate pe „SMT - BVB".

Emitentul declara ca nu exista o garantie asociata valorilor mobiliare.

Riscurile cheie specifice valorilor mobiliare pot fi:

'r Prctul de piata al actiunilor este volatil s1 ar putea fi afectat 111 mod

mobiliare negativ de viitoare vanzari de actiuni pe piata libera:

,- Suspendarea de la tranzactionare a actiunilor ar putea afecta negativ

Scurta descriere a prctul unei actiuni:

celor mai

semnificativi factori

de risc specifici

valorilor mobiliare

,.- Actiunile tranzactionate pe SMT- BVB sunt mai putin lichide si mai

volatile dacat acri uni le tranzact ionate pe alte piete internationale;

', Este posibil ca Emitentul sa nu poata distribui dividende pe viitor, din

cauza profiturilor insuficiente sau din diverse constrangeri de natura

juridica ori contractuala.

4- INFORMATII ESENTIALE PRIVIND OFERTA PUBLICA DE VALORI MOBILIARE

4.1. Conditiile

si calendarul

pentru a

investi în

aceasta

valoare

mobiliara

4.1. l. Clauzele

generale,
conditiile si

calendarul

previzional
ale ofertei,

Oferta consta in oferirea de catre Emitent a unui nurnar de pana la 548.988

Actiuni Noi ordinare, nominative si dematerializate. cu o valoare nominala de 2,50

lei/actiune in cadrul Majorarii Capitalului Social exclusiv Actionarilor lndrcptatiti

pana la limita Drepturilor de Preferinta aferente actiunilor pe care le detin la Data

de lnrcgistrarc de 18.09.2019.

Registrul nctionarilor Emitentului. inclusiv pentru Actiunilc Noi vandute in cadrul

Majorarii Capitalului Social. va fi tinut de Depozitarul Central S.A., cu sediul

social în Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 3, etajele 8 si 9. sector 2, cod postai

020922, Bucuresti, Romania.

Perioada in care Actiunile Noi pot fi subscrise de catre detinatorii ele

Drepturi De Preferinta prin exercitarea Drepturilor de Preferinta este de ,
,
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planul de

distributie,
cuantumul si

procentaj ul

diluarii

imediate

rezultate în

urma ofertei

si o estimare a

costului total

al emisiunii

si/sau al

ofertei,

4.2..Ylotivele

care au stat la

baza ofertei,

4.3.

Identitatea

Ofertantului

calendaristice, incepand cu prima Zi Lucratoare ulterioara Zilei Lucratoare in care

a fost publicat Prospectul. Plata actiunilor subscrise se face la inregistrarea

cererilor de subscriere, iar contravaloarea actiunilor subscrise trebuie platite in

proportie de l OOo/o.Fondurile nete totale obtinute de Emitent in urma Majorarii

Capitalului Social, dupa deducerea onorariilor, taxelor si a cheltuielilor suportate

in Iegatura cu Oferta, vor fi de aproximativ 1.372.470 lei (presupunand ca toate

actiunile vor fi subscrise). Onorariile, taxele s1 cheltuielile toate plutibile de

Emitent in legatura cu Majorarea Capitalului Social sunt preconizate sa fie de

aproximativ 40.000 lei (presupunand ca toate actiunile vor fi subscrise). Nici un

comision, onorariu sau nicio cheltuiala in legaiura cu Majorarea Capitalului Social

nu va fi perceputa investitorilor de cutre Emitent.

Actionarii Indreptatiti care nu subscriu 111 cadrul Ofertei vor suferi o

diluare imediata de maxim 75% a participauei lor in urma Majorarii Capitalului

Social, in conclitiile in care restul actionarilor indreptatiti vor subscrie in cadrul

Perioadei ele subscriere.

Veniturile obtinute in urma Ofertei de catre Emitent vor fi folosite in vederea

diminuarii datoriilor societatii si sustinerea programului minimal de investitii.

Cuantumul net al veniturilor se poate stabili la finalizarea ofertei in Iunctie ele

subscrierile realizate in oferta.

Oferta nu face obiectul niciunui acord de subscriere ferma.

Emitentul nu are cunostinta de existenta nrcrunut conflict de interese

semnificativ legat de oferta sau ele admiterea la tranzactionarc.

Ofertantul este societatea AURORA S.A. simbol AUR cu sediul in Str. Stefan cel

Mare nr.8, Targu Frumos. Judelui Iasi, CP 705300.

Actiunile Noi subscrise si alocate in Oferta (actiuni similare ca tip si clasa cu cele

existente) vor li acceptate la Tranzactionare pe "SMT - BVB", sub simbolul de

Tranzactionare AUR, avand cod lSIN ROAUROACNORl sr Codul LEI

254900PT4KJS3Q9BS8 I 89.

•
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4. DESCRIERE GENERALA A PROGRAMULUI DE OFERTA

Acest prospect priveste o oferta C'Oletta'') initiata de Aurora S.A., o societate pe actiuni

functionand conform legilor din Remania, avand sediul social in Str. Stefan cel Mare nr.x, Targu

Frumos, Judetul Iasi, CP 705300., inregistraia in Registrul Comertului Oradea cu nr. J22/329/l9?)l,

avand codul unic de inregistrare RO 2000732 (denumita in continuare "Emitentul" sau

"Societatea") si admiterea la Tranzactionare pe "SMT - BVB" ("Admiterea") a unui numar de

548.988 de actiuni noi ordinare, nominative si dematerializate cu o valoare nominala de 2,50 RON

pe actiune ("Actiunile Noi") corespunzatoare unei majorau de capital social prin aport in numerar,

decisa in cadrul adunarii generale extraordinare a actionarilor Emitentului ce a avut loc in data de

28 August 2019 ("'1ajorarea Capitalului Sodat"), in sensul Regulamentelor UE privind

Prospectul.

Prin intermediul acestei Oferte, actionarilor existenti inregistrati in registrul actionarilor

Emitentului tinut de caire Depozitarul Central S.A. la data de inrcgistrarc l 8 Septembrie 2019

(·'Data de Inregistrare") ("Actionarii lndreptatiti") le este oferita posibilitatea sa subscrie

Actiunile Noi emise in vederea Majorarii Capitalului Social, pe baza dreptului de preferinta pe care

acestia ii detin (vDreprul de Preferinta"). Numarul total al Drepturilor de Preferinra emise in

legatura cu majorarea Majorarea Capitalului Social va Ci egal cu numarul de aciiuni emise de

Emitem, înregistrate in registrului actionarilor Emitentului Linul de catre Depozitarul Central S.A. la

Data de Inregistrare, adica 182.<)96 Drepturi de Prefcrinta. Un Actionar lndreptatit poate achizitiona

un numar maxim de Actiuni Noi calculat ca raport dintre numarul de Drepturi de Preferinta detinute

si numarul de Drepturi de Preferinta necesare pentru subscrierea unei Actiuni Noi. In consecinta,

fiecare actiune detinuia la data de înregistrare, reprezinta un drept de preferinta care confera dreptul

de a subscrie maxim 3 actiuni nou emise. Plata actiunilor subscrise se face, la înregistrarea cererilor

de subscriere, iar contravaloarea actiunilor subscrise trebuie platite in proporiie de 100%.

Actiunile care taman nesubscrise clupa perioada de exercitare a Drepturilor de Preferinta

pentru Actiunile Noi, vor fi anulate prin decizia consiliului de adrninistratie al Emitentului prin care

se constata rezultatele finale ale Majorarii Capitalului Social.

Pretul de subscriere va fi egal cu valoarea lor nominala adica 2,50 RON pe actiune.

Actiunile Emitentului sunt admise la Tranzactionare pe "SMT - BVff' sub simbolul AUR, nurnar

ISJN ROAUROACJ\ORI cu identificator LEf 254900Pl4KJS3Q9BS8189. Dupa Includerea

Ofertei si înregistrarea Actiunilor Noi la Depozitarul Central, Actiunile Noi emise in cadrul

Majorarii Capitalului Social vor fi tranzactionate pe "SMT ··· BVB". Drepturile de Preferinta nu vor

fi admise la TranLactionare si, respectiv nu vor fi tranLactionate.
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lnformatiile utilizate in prezentul Prospect priv itoare la Emitent si activitatea acestuia au fost

furnizate de AURORA S.A
..

cu sediul in Str. Stefan cel Mare nr.8. Targu Frumos. Judetul lasi, CP

705300
.. înregistrata la ORC sub nr. .1221329/1991. CUI RO 2000732: Tel: 02.32 710 910. Fa,

0232 712 7ci8: www.aurorashocs.ro

Persoana responsabila din partea Emitentului este:

Stefan CONSTANTIN - Prescdinte al Consiliului de Adrninistratie

In baza inforrnatiilor puse la dispozitic de Emitent. Prospectul a [ost elaborat de SSIF

VIENNA lNVESTl\!ILNT TRUST S.A„ companie cu sediul in Bucuresti. Splaiul Unirii nr 4. Sector

4. telefon 021.207.48.80. fax 021.207.-J.8.98, Cod Fiscal 7475775. Registrul Comertului

.140/28786/1994. autorizata de !\SF prin Atestatul nr
.

.393/30.05.2006 si înscrisa in Registrul ASF

cu nr. PJRO I SSIF/400051.

Persoana responsabila din partea Intermediarului:

Adrian SIMIONESCU - Director General

,
I

.
,'I

In urma verificarilor informatiilor din prezentul Prospect. AURORA S.A. împreuna cu SSIF

VlENNA lNVESTiVIENT TRUST SA. dupa cunostintele lor. declara ca. acesta contine toate

inforrnatiile importante cu privire la Emitent. ca ele sunt reale si corecte în privinta aspectelor

semnificative, ele fiind responsabile pentru totalitatea informatiilor incluse in prezentul prospect.

Totodata. se precizeaza ca toate opiniile si intentiile Emitentului consemnate in acest prospect sunt

exprimate cu buna crcdinta si ca nu exista niciun alt fapt sau aspect care sa fi fost omis si care ar li

necesar investitorilor si consilierilor acestora pentru a face o evaluare corecta a tuturor activelor si

pasivelor. a situatiei finaciare, a profitului si perspectivelor Emitentului. omisiune în masura sa

conduca la formarea unei opinii eronate privind unele aspecte relevante privind activitatea

Emitentului sau care in contextul emisiunii de uctiuni sa fi fost sau sa fie important si necesar a fi

incluse in cadrul prezentului Prospect.

Verificand continutul acestui Prospect. Dl. Stefan Constantin. in calitate de reprezentant al

Emitentului. declara. ca dupa luarea tuturor rnasurilor rezonabile in acest sens. informaiiile incluse

in prezentul Prospect sunt, dupa cunostintclc sale. conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de

'rRA'?}c;,'--
na tura sa afecteze semnificativ continutul acestuia. ""(<:
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Verillcand continutul acestui Prospect, Dl. Adrian Simionescu, in calitate de reprezentant ai

Intermediarului, declara, ca dupa luarea tuturor rnasurilor rezonabile in acest sens, inforrnatiile

incluse in prezentul Prospect sunt. dupa cunostintele sale, conforme cu realitatea si nu contin

emisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

5.3. Idcnnflcarea cxpcrtilor

Situatiile financiare prezentate la data de 31 decembrie 20 l 7, respectiv 31 decembrie 2018

au fost auditate de catre Albu Silvia - autorizat C AFR nr. 2138.

Acest prospect a fost aprobat de cutre Autoritatea de Supraveghere Financiara ("ASF") din

Remania, care este autoritatea romana competenta in sensul normelor relevante de transpunere in

Remania, sub forma unui Prospect de oferta ('·Prospectul") conform Regulamentului (UE)

2017 I 1129 precum si ale completarilor aduse acestuia prin Regulamentul delegat (UE) 20 l 9/979 ele

completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului în 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) 20 l G/30 I

al Comisiei si prin Regulamentul delegate (UE) 2019/980 de completare a Regulamentului (UE)

2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului în ceea ce priveste formatul, continutul,

verificarea si aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori

mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata si de

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei ("Regulamentul privind Prospectul"),

Legii nr. 24/2017 privind emiteniii de instrumeute financiare si operatiunni de piata( cu modificarile

si completarile ulterioare) ("Legea nr. 24/2017"), Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii

ele instrumente financiare si operatiuni de piata ("Regulamentul 5/2018").

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)

Adresa : Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, cod postal 050092, Bucuresti, Romania

Fax: 021 G59 GO 51, 02 l 659 G4 3G

E-mail: officezi'asftomarua.ro



Reprezentantu] Emitentului declara ca:

• Prospectul a fost aprobat de Autoritatea ele Supraveghere Financiara, în calitate ele autoritate

competenta în Lemei ul Regulamentului (UE) 20 l 7/l 120:

• Autoritatea de Supraveghere Financiara aproba acest Prospect doar din punctul de vedere al

îndeplinirii standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil si coerent impuse de

Regulamentul (UE) 2017/ 1129; o astfel de aprobare nu ar trebui sa fie considerata drept o

aprobare a emitentului care face obiectul acestui Prospect:

• Prospect a fost elaborat în conformitate cu articolul 15 clin Regulamentul (UE) 2017/1129.

Aprobarea de crure ASF certifica numai regularitatea Prospectului in privinia exigentelor

legii si normelor adoptate in aplicarea acesteia in legntura cu Oferta de Admitere si nu-si asuma

nicio raspundere cu privire la buna conditie din punct de vedere economic si financiar al tranzactiei

sau cu privire la calitatea sau solvabilitatea Emitentului.

ASF va transmite o notificare a deciziei ele aprobare a Prospectului, împreuna cu o copie a

acestuia catre Autoritatea Europeana ele Supraveghere pentru Valori Mobiliare si Piete, in

conformitate cu prevederile articolului l8 din Regulamentul 5/2018.

Acest Prospect nu contine o oferta de van/are sau de solicitare a unei oferte de cumparare de

valori mobiliare în orice jurisdictie in care o astfel de oferta sau solicitare ar fi ilegala. Actiunile Noi

nu au fost si nu vor fi inregistrate in conformitate cu Legea privind valorile mobiliare sau la orice

autoritate de reglementare a valorilor mobiliare din orice stat sau alta jurisdictie a Statelor Unite si

nu pot Cioferite sau va.neiute in Statele Unite.

6. STRATEGIE, PERFORMANTA SI MEDIU DE AFACERI

6.1. Informalii despre emitent

Denumirea legala a emitentului este AURORA S.A. Denumirea comerciala a emitentului este

AURORA S.A.

Emitentul este persoana juridica romana, cu sediul în Str. Stefan cel Mare nr.8, Targu Frumos,

Judetul Iasi, înregistrata 111 Registrul Comertu lui sub nr. J22/329/ 1991, Cod unic de înregistrare

2000732, Cod LEI 254900Pl4KJS3Q9BS8189.

Emitentul s-a constituit ca societate comerciala în anul 1991, în baza Hotarârii de Guvern nr.

1296/ 13. J 2.1990 de reorganizare a unor întreprinderi de stal în societati comerciale. Durata de

existenta a Emitentului este nedeterminata.

*
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Emitentul este o persoana juridica româna sub forma ele societate pe actiuni, care isi desfasoara

activitatea conform legislatiei din România avand urmatoarele coordonate:

Adresa: Str. Stefan cel Mare nr.8, Targu Frumos, Judetul Iasi, CP 705300

Telefon: 0232 71 O() I O Website: www.aurorashoes.ro

6.1.l Modificarile semnificative ale structurii de finantare

Emitentul declara ca nu s-au inregistrat modificari semnificative ale structurii ele finantare,

de la sforsitul ultimei perioade financiare pentru care s-au furnizat informatii in Prospect.

6.1.2 Modalitati de finantare preconizate ale activitatilor emitentului

Emitentul intentioneaza sa se finanteze prin prezenta majorare a capitalului social cu suma

maxima ele 1.372.470 lei, eventual prin contractarea unei linii ele credit.

6.2. Prezentare generala a activitatilor

6.2.l Strategia si obiectivele

AURORA S.A este o companie româneasca cu o traditie de peste patru decenii în domeniul

fabricarii de incaltarninte. Capacitatea de productie prevazuta în proiect a fost de 1,4 milioane

perechi/an, incaltaminte cu fete din înlocuitori si tal pi clin P. V .C. sau cauciuc.

Tn perioada 1977-1979 s-au desfasurat lucrurile de proiectare si investirii pentru dezvoltarea

capacitruii de producue prin noi constructii.fapt care a condus la cresterea capacitatii de productie la

2,4 milioane perechi/an si a numarului total de angajati la 1500.

ln principiu, procesele tehnologice practicate in prezent sunt utilizate in majoritatea

societalilor comerciale de profil din tara.

Strategia companiei ele a se identifica pe piata este oferirea unui beneficiu clientilor legat de

garantia calitatii produselor prin certificate valabile minim doua luni de zile, în Junctie de model.

Prin aceasta strategie se urrnareste atingerea obiectivului de a patrunde masiv pe piam prin

diversificarea activitatii cu executia de articole de încaltarninte si realizarea unei ascensiuni rapide

prin asimilarea unei game largi de articole pentru femei, barbari si copii.

6.2.2. Activitatile principale

Activitatea Emitentului este cuprinsa preponderent in clasa CAEN 1520 - Fabricarea De

Incaltaminte - 1n prezent Aurora SA Targu Frumos desfasoara acri vitali de

•
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comercializare de incaltaminte cu fete din piele naturala si inlocuiiori. pentru copii, femei si barbati.

întreaga gama sortimentala de incaltarninte este realizata in sistem de confectii cu talpa aplicata prin

lipire.

De la publicarea ultimelor situatii financiare auditate emitentul nu a introdus niciun produs,

serviciu sau activitate noua semnificativa.

6.2.3. Pietele principale

Aurora S.A. lucreaza incaltaminte 111 sistem lohn (cu materialul clientului) clientul

semnificativ fiind firma italiana Alma S.P.A.- Italia cu o pondere de 75% productie, urmata ele

firma Gartec-Husi 25°!.1.

La finele anului 2018 Aurora S.A. a realizat o productie de marfa in valoare de 2.108.163 lei

mai mica decar la sfarsitul anului 2017 cu 1.322.409 lei.

6.3 Structura organizatorica

6.3.1. Organigrama
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6.3.2. Grup

Emitentul este o companie independenta cu activitate de productie si un face parte dintr-un

grup in raport cu activitatea sa.



De la publicarea ultimelor situatii financiare auditate emitentul nu a initiat si nu a derulat

niciun program de investirii semnificativ.

6 5. I'cndlnte recente

Tendintele recente sunt caracterizate de o diminuare a comenzilor de incaltaminte rcali/ate

de clientii ele la export si clin piata interna datorita mediul economic in care opereaza Emitentul.

Principalele cauze idenficate sunt: contractarea consumului la nivel european: oferta insernnata din

tari unde costurile ele productie sunt mult mai mici. cresterea costurilor ele productie in Rornania si

lipsa Ionei de munca calificata. Aceste tendinte sunt înregistrate incepand cu anul 2018 si s-au

mentinut si in anul 2019. Profitul inregistrat la 30.06.2019 s-a datorat unei situatii exceptionale si nu

unor modificau ale tendintelor recente.

h.6. Provizu 1· ·.1u Pst:11 :1
· 1r'\i111' ., i·t11I

Emitentul prefera sa nu prezinte in acest Prospect vreo estimare a profilurilor viitoare, care

vor depinde in mare mas ura ele factori clin exteriorul societatii.

7. FACTORII DE RISC

Orice investitie în titluri de valoare implica un grad inalt de riscuri. Înainte de a decide sa

subscrie Noi Actiuni. potentialii investitori trebuie sa analizeze cu atentie factorii de risc asociali

Noilor Actiuni, activitatii Emitentului si industriei in cadrul careia Emitentul isi desfasoara

activitatea, precum si toate celelalte informatii continute in acest Prospect inclusiv, în mod

particular, factorii de risc descrisi mai jos.

Potentialii investitori ar trebui sa aiba in vedere ca riscurile cu privire la Emitent. la industria

in cadrul careia Emitentul isi desfasoara activitatea si cele cu privire la Noile Actiuni sunt riscurile

pe care Emitentul le considera drept cele mai importante pentru analiza efectuata de un potential

investitor in contextul deciziei de investitie a acestuia cu privire la Noile Actiuni. Cu toate acestea,

intrucat riscurile la care este expus Emitentul sunt in legatura cu evenimente si depind de

circurnstante care se vor materializa sau nu in viitor, potentialii investitori ar trebui sa ia in calcul,

printre altele, si riscurile si incertitudinile descrise mai jos.

Aparitia oricaruia dintre urmatoarele evenimente ar putea avea un efect negativ semnificativ

asupra activitatii perspectivelor Emitentului. rezultatelor si operatiunilor si siiuatiei sale financiare.

Factorii de risc clescrisi mai jos nu reprezinta o lista exhaustiva sau o explicatie a tuturor riscurilor

la care ar putea fi expusi investitorii atunci canci fac o investitie in Noile Actiuni si trebui?lii0?
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doar in scop de îndrumare. Riscurile si incertitudinile suplimentare cu privire la Noile Actiuni care

nu sunt cunoscute in prezent Emitetului, sau pe care Emitentul le considera in prezent ca fiind

lipsite de importanta, pol avea de asemenea, in mod individual sau cumulativ un efect negativ

semnificativ asupra activitatii, rezultatelor operatiunilor si/sau situatiei financiare a Emitentului si,

in situatia materializarii unui asemenea risc, pretul Noilor Actium ar putea scadea si investitorii ar

putea pierde investitia facuta, in totalitate sau in parte. O investitie in Noile Actiuni implica riscuri

financiare complexe si este adecvata numai pentru investitorii care (fie singuri, fie impreuna cu un

consultant corespunzator in domeniul financiar sau in alt domeniu) sunt capabili sa evalueze

avantajele si riscurile unei astfel ele investirii si care dispun de resurse financiare suficiente pentru a

putea sa suporte pierderile care ar putea rezulta din aceasta. Investitorii ar trebui sa analizeze cu

atentie claca o investitie in Noile Actiuni este potrivita pentru acestia, tinand seama de informatiile

din acest Prospect si de circumstantele personale ale acestora.

ln procesul decizional investitorii ar trebui sa analizeze in mod special urmatoarele riscuri:

Riscurile sistemice legate de mediul economic din Remania:

Tnvestitiile in piete in curs de dezvoltare cum este si Remania generea/a anumite riscuri care

pot fi mai mari decat riscurile inerente investitiilor in piere mai dezvoltate;

Instabilitatea legislativa;

Incertitudinile politice si economice pot afecta negativ valoarea investitiilor realizate 111

Roman ia.

ln mod special, rentabilitatea societalii poate fi afectata negau v de urrnatoarele riscuri cheie

(asistemice) specifice emitentului:

Riscul de piata: este riscul aferent scaderii valorii investitiei in timp, datorita schimbarilor

economice legate inclusiv de concurenta sau a altor evenimente care au i mpact asupra unor

segmente semnificative de piata (industria) in care actionea/a emitentul.

Riscul de credit: riscul inrcgistrarii de pierderi ca urmare a neonorarii, de catrc o

contrapartida, a obligatiei scadente in conformitate cu termenii contractuali initiali
.

Riscul ratei dobanzii: reprezinta probabilitatea de a suferi o pierdere sau o nerealizare a

profilurilor prognozate, datorita variatiei ratei dobanzii pe piata intr-un sens nefavorabil
.

Prezentam mai jos o detaliere a principalelor riscuri:

Riscurile sunt prezentate in ordine descrescatoare a probabilitatii aparitiei si a nivelului de

impact asupra Emitentului. Descrierea si prezentarea riscurilor reprezinta strict opinia

reprezentantului Emitentului sinu are la baza studii exhaustive.



I. RISCURI ASISTE,HCE

Riscurile asisternice afecteaza numai anumite piere, sectoare de activitate, cornpanu sau active

(riscuri specifice cu impact direct asupra Emitentului).

Riscurile industriei vizeaza sectorul de activitate al Emitentului. Acest risc este major inactivitatea

emitentului deoarece oricand pot intra noi concurenti pentru produsele si serviciile oferite.

Concurenta cu alte societati active pe plan national sau local. Unele societali concurente pot fi mai

mari si pot avea resurse financiare, tehnice sau operationale mai avansate. Piata are un grad de

competitivitate ridicat alat din punct de vedere al pretului, cat si in cel al diversitatii produselor si

serviciilor oferite. Managementul societalii a analizat posibilele cauze generatoare de risc ele piata

cum ar fi: patrunderea unor noi firme pe piara si poate spune ca este pregatita sa le foca fata.

Societatea se bazeaza pe calitatea serviciilor pe care le reali/ea/a, pe buna dotare tehnica, pe

aplicarea urmi sistem al calitarii, protectia muncii si mediului bine integrate sinu in ultimul rand pe

un personal pregaiit si profesionist.

Riscul ele contrapartida afectea/a socieratile ale caror parteneri nu isi pot onora obligatiile (numit

si risc implicit). Emitentul isi asuma risc de contrapartida in relatie cu tenii. ln cazul in care orice

ten cu care intra in relatii contractuale nu isi indeplineste obligatiile, conditia financiara a

Emitentului. rezultatele operatiunilor sale sau fluxurile sale de numerar pot fi afectate. Evident, in

permanenta, sunt luate masuri pentru informarea corespun/atoare asupra partenerilor importanti, cal

si pentru includerea in conclitiile contractuale a unor conditii asiguratorii sau penalizatoare.

Riscurile financiare: Riscul ratei dobanzii se delinestc ca fiind impactul defavorabil privind

fluctuatiile in rata dobanzii asupra venitului net al dobanzii si asupra valorii economice a

capitalului. Orice crestere in rata dobanzii poate afecta profitabilitatea si solvabilitatea companiei.

Veniturile societatii si fluxurile sale de numerar din activitatea de exploatare sunt în mod substantial

independente de modificarile de piata ale ratelor dobanzii, societatea nedetinand la aceasta data

active semnificative purtatoare de ciobanii.

Fluctuatii in ratele ele schimb. Volatilitatea pietei de schimb valutare este determinata ele

fluctuatiile continue ale cursurilor de schimb valutar. Influentele se pot regasi in pretul materiilor

prime sial Iinantarilor in moneda straina, in11uentancl direct rezultatul si, implicit, anurniti indicatori

bursieri. Riscul privind Iluctuaria ratelor ele schimb este un risc pe care societatea il asuma in

momentul in care angajaza credite in valuta, deoarece specificul activitatii nu are incasari in valuta

care ar putea acoperi acest risc. Din cauza blocajului financiar generalizat la nivelul economiei,

multe firme sunt in imposibilitatea de a-si achita obligatiile, crescand riscul de credit la care

Societatea este expusa prin riscul de neplata a facturilor din partea firmelor privale.



Riscul de lichiditate si riscul de finantare rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ

financiar la o valoare apropiata de valoarea sa justa, dar mai ales din capacitatea de a incasa într-un

timp cat mai scurt sumele facturate. Politica societalii in ce priveste lichiditatile este sa mentina un

nivel suficient de lichiditati pentru a-si putea achita obligatiile pe masura ce acestea ajung la

scadenta.

Riscurile operationale insumeaza toate riscurile pe care compania si le asuma in demersul de a

opera intr-un domeniu sau industrie. Este riscul ramas dupa eliminarea celui financiar si a celor

sistematice, el tinand cont de posibilitatea esecului privind procedurile interne, staff-ul si sistemul

intern. Este un risc determinat de posibilitatea ratarii afacerilor datorita erorilor umane.

Atragerea si pastrarea angajatilor calificati. Migrarea personalului, neadaptarea pietei ele

personal, dar si cresterea costurilor cu personalu I, sunt riscuri care ar putea afecta activitatea

des fa surata de Emitent. Concurenta in privinta atragerii de personal calificat este ridicata. Pentru

prevenirea fenomenului de „migrare a foitei de munca". Emitentul vine in completarea pachetului

salarial cu alte modalitati de motivare.

Riscul generat de posibile accidente de munca, asa cum sunt definite ele Legea nr. 319/2006

privind sauatatea si securitatea in munca este relativ ridicat. diferentiat pe tipuri de activitati.

Riscul generat de eventuale conflicte de interese Chiar daca la aceasta data nu exista conflicte de

interese in ceea ce priveste organele de conducere, administrative si de supraveghere ale

Emitentului, acest fapt nu constituie o garantie a imposibilitatii aparitiei acestora in viitor.

Managementul societatii analizeaza permanent posibilele cauze generatoare de risc de eventuale

conflicte de interese sieste in permanenta prcgatita sa le Iaca fata.

Riscuri aferente litigiilor: Litigiile, pretentiile. investigatiile si procedurile judiciare pot duce in

situatia in care Emitentul este obligat sa plateasca daune sau sa inceteze activitatea. Este posibil ca

Emitentul sa se implice periodic in litigii in cadrul operatiunilor sale comerciale normale, si exista

riscul ca Emitentul sa foca obiectul unor actiuni in instanta legate, ele exemplu, de proprietatea

intelectuala, licente, contracte sau aspect de dreptul muncii. Succesul Emitentului va depinde

partial de capacitatea sa de a-si deslasura operatiunile fora inculcarea sau exploatarea drepturilor de

proprietate intelectuala ale tertelor parii. Astfel de dispute, pretentii si proceduri judiciare pot fi

complexe, iar rezultatul acestora dificil de prezis; ele pot, de asemenea, sa perturbe activitatile

comerciale normale si sa fie costisitoare si consumatoare de timp. ln cazul in care Emitentul devine

implicat in litigii sau proceduri judiciare, exista riscul ca acest lucru sa aiba efecte negative

semnificative asupra operatiunilor, situatiei financiare si veniturile Emitentului.

Riscul afectarii principiului continuitatii activitatii datorat crizei economico-financiare. Acest

risc afecteaza partial activitatea societalii.
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Calamitatile naturale (cutremur, inundatii, incendii) sunt, in general, imprevizibile si se manifesta

prin fenomene naturale sau cauzate de o forta majora care pot pune societatea în imposibilitatea de

a-si onora obligatiile.

2. RISCCRI SISTEMICE cu impact indirect asupra Emitentului

Riscurile sistemice sunt cele provocate de evolutia evenimentelor politice si economice care

influenteaza in mod obiectiv. intr-un sens sau altul, totalitatea activitarilor dintr-o economie. Riscul

sistemic este nediferentiat si nu poate fi inlaturat.

Riscul de rara vizea/a posibilitatea ca stalul de rezidenta al Emitentului sa nu-si poala onora

angajamentele financiare, afectand toate instrumentele financiare interne, cat si unele instrumente

externe. Datorita tranvitiei sale relativ recente catre o economie de piata, Romania a experimentat

fluctuati i ale evolutiei economice si unele inconsecvente in politica adoptata ele Guvern. Totusi,

tendinta Romaniei de a se ralia la legislatia europeana diminueaza acest risc. Riscul de rara include

si riscul politic care consta in posibilitatea ca guvernul rarii sa-si schimbe brusc si neastepiat

politicile.

Conformarea la cadrul legislativ si modificari ale cadrului legislativ. Emitentul se ana sub

incidenta cadrului legislativ din Remania. Emitentul depune toate eforturile pentru a respecta cadrul

de reglementare aplicabil. Legile, regulamentele si politicile se modifica periodic, iar asemenea

mocii ficari pot afecta activitatea desfasurata ele Emitent.

Globalizare. Factorii globali variabili, uneori imposibil de prevazut sau de controlat, precum

schimbarile tehnologice radicale, concurenta sau conditiile economice generale, pot sa influenteze

activitatea Emitentului sau cotatiile actiunilor.

Riscul de intlatie si riscul dobanzii afecteaza costul de oportunitate. Este necesar ca detinatorii de

actiuni sa ia în considerare faptul ca rata inflatiei poate fluctua si ca operatiunile, condiiiile

financiare si rezultatele Emitentului pot fi afectate. De asemenea, investitorii trebuie sa tina seama

de aceste riscuri in calculul profitului real.

3. RISCURILE LEGATE DE NOILE ACTlUNl

Riscurile generate de piata de capital din Rornania, in ansamblul ei asupra Actiunilor Noi

Investitorii trebuie sa fie constienti ele faptul ca piata romaneasca de capital, ,rapo11c.lt la

criterii de lichiditate si volatilitate. prezinta un risc mai ridicat decat pietele tarilor cu o ec tiHr?.i111,,,-c
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dezvoltata si cu sisteme politice mature. Chiar daca legislatia pietei de capital este aliniata legislatiei

Uniunii Europene privind pietele de instrumente financiare. Bursa ele Valori Bucuresti SA are

caracteristici specifice in ceea ce priveste lichiditatea si volatilitatea pietei si a valorii titlurilor

cotate. Acesti factori pol avea un impact semnificativ asupra pretului ele tranzactionare al actiunilor.

Noile Actiuni ar putea sa nu fie o invesiitie adecvata pentru toti investitorii.

Fiecare potential investitor in Noile Actiuni trebuie sa stabileasca in ce masura investitia

respectiva este una adecvata propriilor sale circurnstante. ln mod specific. fiecare potential

investitor ar trebui:

'r sa aiba cunostinte si experienta suficiente pentru a face o evaluare semnificativa a avantajelor

si beneficiilor de a face o investitie in Actiunile Noi:

,- sa aiba acces la, si cunostinte despre instrumente analitice adecvate pentru a evalua, in

contextul situatiei sale financiare specifice. o eventuala investitie in Actiunile Noi, precum si

impactul pe care respectiva investitie ii va avea asupra portofoliului sau investirioual general;

,- sa poala sa evalueze (fie singur, fie cu ajutorul unui consultam financiar) posibile scenarii

pentru factorii care ar putea afecta investit ia si capacitatea sa de a suporta riscurile aferente;

,- sa inteleaga in profunzime conditiile aferente Actiunilor Noi si sa fie familiarizat cu

comportamentul oricaror indici relevanti si oricaror piere financiare.

Nu este recomandat. poienualilor subscriitori sa investeasca in Actiunile Noi decar claca au

experienta (fie independent, fie cu ajutorul unui consultant financiar) in a evalua modul în care

Actiunile Noi se vor comporta in contextul unor cirscumstante schimbatoare, care sunt efectele

acestor schimbari asupra valorii respectivelor Actiuni Noi si care este impactul pe care aceasta

iuvestitie l-ar putea avea asupra portofoliului investitional general al potentialului investitor.

Activitatile de investirii sunt supuse legilor si regulamentelor aplicabile privind investitiile si/sau

analizele, sau reglementarilor emise de anumite autoritari si fiecare potential investitor ar trebui sa

discute cu consuliantii sai juri di ci sau cu autoritatile de reglementare adecvate.

Noile Actiuni ar putea sa nu ajuuga sa fie listate la BYB. ori sa rarnana listate la BYB.

Emitentul isi propune sa ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca Actiunile Noi sa

fie admise la trunzactionare pe "SMT - BYB", cat mai curand posibil clupa închiderea Ofertei. Cu

toate acestea, nu exista nicio garantie ca, in cazul in care conditiile de înregistrare la Registrul

Comertului, in evidenta ASF sau la Depozitarul Central se modifica, toate aceste conditii ele

înregistrare vor 11 îndeplinite.

Tranzactionarea la Bursa de Valori Bucuresti poate fi suspendata.

ASF este autorizata sa suspende tranzactionarea de valori mobiliare sau sa solicite BVB sa

suspende de la Tranzactionare valorile mobiliare tranzactionate, claca continuarea tranzucti
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afecta negativ interesele investitorilor. pe baza rnasurilor luate împotriva rnanipularii pietei si a

tranzactiilor efectuate pe ban informatiilor privilegiate. BVB trebuie sa suspende tranzactionarea

cu valori mobiliare care nu îndeplinesc cerintele pletei. Daca BVB nu întreprinde astfel de actiuni,

fluctuatiile pretului pietei Noilor Actiuni sau lipsa de lichiditate ar putea avea un impact asupra

performantei unei investitii in Actiuni Noi.

Pretul de Tranzactionare al actiunilor emise de societatile admise la Tranzactionare poate

fi extrem de volatil, avand in vedere gradul redus ele lichiditate. Actiunile admise la tranzationare pe

pietele administrate de BVB au o lichiditate foarte redusa si, drept urmare, pretul lor de piata este

foarte volatil. Pretul ele Tranzactionare a Actiunilor Noi poate fi supus unor Iluctuatii mari ca

raspuns la multi factori, fie de natura interna, generali ele activitatea ori strategia Emitentului.

precum si ele rezultatele Emitentului.

Este posibil ca Emitentul sa nu poara distribui dividende in viitor, din cauza profiturilor

insuficiente, sau clin diverse constrangeri de natura juridica ori contractuala.

Declararea si plata dividendelor sunt decise de actionarii Emitentului.

Capacitatea Emitentului de a plati dividende pe viitor va depinde, printre altele, de

profiturile viitoare ale Emitentului, de fluxurile de capital, ele pozitia sa financiara si ele nevoile de

capital, de suficienta rezervelor distribuibile, de conditiile de acordare a creditelor, de conditiile

economice generale si de alti factori pe care administratorii si/sau actionarii ii considera imponanti

la diverse interval de timp, atunci canci decid plata dividendelor, claca e cazul. Nu poate li oferita

nicio garantie ca aciionarii Emitentului vor decide pe viitor distribuirea ele dividende. Daca

actionarii Emitentului decid sa nu distribuie dividende, prctul Actiunilor Noi poale li afectat în mod

negativ.



8. TERMENII SI CONDITIILE VALORILOR MOBILIARE

8.1 Informatii privind valurile mobiliare care urmeaza a fi otertte

8.1.1. Tipul si clasa valorilor mobiliare oferite

Capitalul social al Emitentului inainte de majorarea de capital: 457.4l)(J lei. impartit in

182.996 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei/actiune:

• Numar maxim de actinni emise la majorarea de capital: 54?.988 actiuni;

• Valoarea nominala a unei actiuni: 2,50 lei:

• Pretul de subscriere: 2,50 lei/actiune;

• Valoarea maxima a majorant de capital social: 1.372.%0 lei

• Tipul de valori mobiliare: actiuni ordinare

• Actiunile Noi subscrise si alocate in Oferta vor fi acceptate la

Tranzactionare pe "SMT - BVB" sub simbolul ele Tranzactionare

AUR avand

• lSfN ROAUROACNORI si Codul LEI 254900Pl4l<JS3Q9BS8 I X9.

8.1.2. Legislatia în temeiul careia au fost create valorile mobiliare.

Aceasta este compusa din Legea nr. 24/2017, Legea nr. 3111990 a societalilor, republicata,

cu modifica rile ulterioare, Regulamentul ASF nr.5/2018, cu modificarile si completa rile ulterioare,

Regulamentul CE nr. 2017 /1129, precum si modificarile aduse acestuia prin Regulamentul delegat

UE nr.2019/979 si prin Regulamentul delegat UE nr. 2019/980:

8. l.3. Forma sub care au fost emise valorile mobiliare:

Actiunilc Noi emise sunt actiuni nominative, indivizibile s1 111 forma dematerializata.

Entitatea insarcinata cu inregistrarea si evidenta actiunilor Noi este Depozitarul Central.

Registrul actionarilor Emitentului, inclusiv pentru Actiunile Noi vandute in cadrul Majorarii

Capitalului Social, va fi tinut de Depozitarul Central S.A., cu sediul social in Bld. Carol T nr.34-36,

etajele 3, 8 si 9, sector 2, cod postai 020922, Bucuresti, Remania.

8.1.4 Moneda emisiunii ele valori mobiliare.

Actiuuile Noi sunt Emise si denominare in LEI.



8.1.5. Drepturi asociate

Fiecare Actiune Noua acorda drepturi si obligatii egale si confera detinatorului acesteia toate

drepturile prevazute de Legea Societalilor. in conformitate cu reglementarile aplicabile pieiei de

capital si prevederile actului constitutiv al Emitentului. In conformitate cu Legea Societalilor,

actionarii trebuie sa isi exercite drepturile cu buna-credinta, cu luarea in considerare a intereselor si

drepturilor legitime ale Emitentului si ale celorlalti actionari.

Mai jos sunt prezentate principalele drepturi atasate actiunilor existente ale Emitentului si

care vor fi atasate Actiunilor Noi ce vor fi emise in cadrul Majorarii de Capital Social, dupa cum

urmeaza:

- Dreptul la dividende, respectiv de a participa la distribuirea profilului net al Societalii

Beneficiaza de dividende roti actionarii inscrisi in Registrul actionarior la data de înregistrare

stabilita în adunarea generala. Nu exista o perioada de prescriere a dividendelor stabilita prin

actele constitutive. Nu exista restrictii legate de distributia dividendelor, toate actiunile sunt

clin aceeasi clasa, fiecare act ionar beneficiaza de dividende proportional cu nurnarul de actiuni

detinute.Rara si modul de calcul a eventualelor dividende este stabilita in adunarea generala

ordinara.

- Dreptul de a participa si de a vota la adunarea generala a actionarilor se exercita conform

legislatiei in vigoare si a Actului Constitutiv. Fiecare actiune detiuuta confera un drept de vot

in adunarea generala a actionarilor,

- Dreptul de pre ferinta la subscrierea unor valori mobiliare din aceeasi categorie este stabilit ele

adunarea generala extraordinara in conditiile legii;

- Dreptul de a participa la profiturile emitentului se face prin distribuirea dividendelor;

- Dreptul de a participa la distribuirea activelor in caz de lichidare se face proportional cu

nurnarul actiunilor detinute;

- Dreptul de retragere prin rascumpararc se exercita in anumite cazuri si in conditiilc prevazute

de lege;

Clauzele de conversie sunt stabilite de catre adunarea generala in conditiile prevazute ele lege.

8.1.6. Docu mente oficiale

Actiunile Noi reprezinta actiunile emise si plutite corespunzatoare majorarii ele capital social prin

aport in numerar, decisa prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinarea a Emitentului ce a avut

loc in data de 28 August 2019, publicata in Monitorul Oficial nr.4091/30.09.2019.



8.1.7. Data emisiunii

Emisiunea actiunilor obiect al prospectului a fost aprobata în AGEA din data de 28.08.2019;
ulterior derularii ofertei, actiunile noi subscrise vor fi înregistrate la ORC. ASF si la Depozitarul
Central.

8.1.8. Restrierii privind transferabilitatea

Nu exista restrictii impuse asupra transferabilitarii actiunilor emise in prezenta majorare de capital.

8.1.9. A vertisment

Emitentul averu/eaza investitorul ca legislatia fiscala a statului ele rezidenta si cea a tarii de

înregistrare a emitentului ar putea avea un impact asupra venitului obtinut din valorile mobiliare.

Investitia in actiunile nou emise de prezenta oferta nu atrage niciun tratament fiscal specific.
Referitor la retinerea la sursa, veniturile din dividende sunt supuse in 2019 unei cote de impozitare
ele 5%, iar sarcina de a determina si retine impozitul revine entitatii care plateste dividendele in

momentul in care acestea sunt plante actionarilor, De aserrnenea, emitentul informeaza -

Investitorul ca tratamentul fiscal al valorilor rnobillare oferite in majorarea de capital social este

prevazut in Legea nr. 227/2015-Codl.ll Fiscal.

8.1.1 O. Ofertantul

Emitentul este ofertantul si beneficiarul fondurilor obtinute in prezenta Oferta de majorare
de capital.

8.1.11. Aspecte legale

Reprezentantul Emitentului declara ca:

(a) Nu exista prevederi legale si statutare care împiedica achizitiile aplicabile emitentului;

(b) Nu exista obligatu legale de a derula o oferta publica de cumparare obligatorie clupa

finalizarea prezentei oferte, de asemenea nu sunt incidente reglementari 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 SMT-BYB.

(c) Nu au existat oferte publice de cumparare facute de terti asupra capi ralului emitentului

în cursul exercitiului financiar precedent, sau al exercitiului financiar în curs.

•
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9. DETALII PRIVIND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACTIONARE

0 1 Termenii si cm d · tii1, -if P ·t"'i • 1hfi ,.,..

Majorarea de capital se face in baza Hotararii AGEA a AURORA S.A. din data de

28.08.20 l <), publicata in Monitorul Oficial al Romanici partea a-IV-a, nr, 409 l/30.09.20 l 9.

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor

existenti la data de inregistrare de I 8.Cl9.2019, proportional cu numarul actiunilor pe care le detin. O

actiune detinuta la data de înregistrare, reprezinta un drept de preferinta care confera dreptul de a

subscrie maxim 3 actiuni nou emise. Plata actiunilor subscrise se face, la înregistrarea cererilor de

subscriere, iar contravaloarea actiunilor subscrise trebuie plante in proportie de l 00%.

Valoarea totala a majorarii de capital este de 1.372.470 lei, prin emiterea unui numar maxim

de 548.988 actiuni cu valoarea nominala de 2,50 lei/actiune. la pretul de emisiune de 2.50

lei/actiune. Suma totala ce poate Ci obtinuta de Emitent este de 1.372.470 lei.

Durata de valabilitate a ofertei este ele 31 ele Lile calendaristice care iucep sa curga incepand

cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii Prospectului, respectiv de la data de

O?Jl.2.ol? pana la data de O<f,OJ
.
.J,01() inclusiv.

Depozitarul Central SA a emis drepturi de preferinta pentru toti actionarii emitentului care

figureaza la data de înregistrare de lX.m.20l(J.

O subscriere facula in cadrul prezentei Oferte este irevocabila, in masura permisa de lege.

Subscrierea poate fi retrasa numai in cazul unui amendament la prospectul de oferta in conformitate

cu an. 22 alin. (2) clin Legea nr. 24/2017, în termen de doua Lile lucratoare clupa publicarea

respectivu lui amendament.

Retragerea subscrierii de catre actionari se face prin completarea, semnarea si transmiterea

catre Participantul (inclusiv Intermediurul) prin care s-a subscris in oferta a Formularului de

Revocare a subscrierii.

Suma corespunzatoare subscrierilor revocate va fi disponibila in termen de 5 zile lucratoare

de la data retragerii subscrierii in contul bancar din care s-a focul plata pentru cei care au subscris

drepturi evidenriare 111 Sectiunea I, respectiv 111 contul de investirii deschis la

Participantul/Intermediarul pnn care s-a efectuat subscrierea, pentru drepturi evidentiate in

Sectiunea Il/Ill. Evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin arat

Emitentului, cat si Participantului (inclusiv Intermediarului), in cazul apariiiei unui amendament la

prospect.

•
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ASF poate sa interzice o oferta publica prin

1. revocarea aprobarii prospectului daca constata ca derularea ofertei publice se face cu

inculcarea prevederilor Legii nr. 24/2017. ale reglementarilor emise de A.S.F. in aplicarea

acesteia. precum si in urmatoarcle situatii:

a. claca aprecia/a ca circumstante ulterioare deciziei de aprobare determina modificari

fundamentale ale elementelor si datelor care au motivat-o;

b. cand ofertantul informeaza A.S.F. ca retracteaza oferta.

11. anularea aprobarii prospectului. daca aceasta a fost obtinura pe baza unor inforrnatii foise.

ori care au indus in eroare.

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor li oferite spre subscriere actionarilor

existcnti. proportional cu numarul de actiuni dctinute la Depozitarul Central la data de înregistrare

stabilita de AGEA {18.09.2019).

Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este

stabilita in prospectul UE pentru crestcre, data ulterioara datei de înregistrare si datei de publicare a

Hotararii AGE/\ in Monitorul Oficial al Romanici si este de 3 l de zile calendaristice incepand cu

ziua lucratoare imediat urrnatoarc publicani prospectului, respectiv de la data de '°'. (2..1.0(?

pana la data de (}!.o/,9..oW inclusiv.

Pe toata durata subscrierii. actionarii AURORA S.!\. se pot informa la sediul Emitentului si

Intermediarului cu privire la numarul de actiuni pe care le pot subscrie.

Obligatia calcularii corecte a numarului maxim ele actiuni cc pot fi subscrise de fiecare

actionar, cade exc Iusi v in sarcina si rcsponsabi l itatea Emitentu Iu i/Depozitarului Central.

I t <

Actionarii indreptatiti pot subscrie 3 (trei) actiuni noi pentru I actiune detinuta.

Pretul de subscriere este de 2.50 lei/actiunc, reprezentand valoarea nominala a unei actiuni.

Plata actiunilor subscrise se face. la înregistrarea cererilor de subscriere. iar contravaloarea

actiunilor subscrise trebuie platite in proportie ele I OO(Vo.



Emitentul si Intermediarul ofertei nu percep taxe/comisioane investitorilor ce vor subscrie in

oferta.

Procedura de subscriere in cadrul Ofertei

Prin subscrierea in cadrul Ofertei, fiecare detinator de Drepturi de Preferinta confirma ca a

acceptat in mod neconditional termenii si conditiile aplicabile Actiunilor Noi, ca a efectuat

subscrierea in conformitate cu acestea si garanteaza fata de Emitent si Participant/Intermediar ca

este un lnvestitor care ponte subscrie in mod legal Actiunile No: (rara a fi supus niciunei restrierii

sau limitari) in jurisdictia sa de reseclinta. Nicio subscriere efectuata cu inculcarea termenilor si

conditiilor aplicabile Actiunilor Noi sau cu inculcarea legii aplicabile nu va fi valabila si va fi

anulata. Semnarea Formularului de Subscriere constituie acceptarea neconditionala a termenilor si

conditiilor Actiunilor Noi in întregime.

Subscrierile pol fi efectuale pe parcusul întregii Perioade de Subscriere de la data de

O', .'11.2..015 inclusiv pana la data de Oi.Ol.2oZo inclusiv, in fiecare Zi Lucratoare intre

orele 9:00-17:00, ora Rornaniei, si intre orele 9:00 - 12:00, ora Romanici, la Data Inchiderii. Dupa

expirarea Perioadei de Subscriere, nu va fi acceptata nicio subscriere din partea detinatorilor de

Drepturi de Pref erinta.

Actiunile Noi pot fi subscrise de detinatorii de Drepturi de Preferinta clupa cum urrneaza:

r: ln cazul detinatorilor ele Drepturi ele Preferinta ale caror Drepturi sunt înregistrate la momentul

efecruarii subscrierii in Sectiunea I, subscrierea se va realiza exclusiv prin Intermediar respectiv

SSIF Vienna lnvestment Trust S.A.

, în cazul detinatorilor de Drepturi de Preferinta ale caror Drepturi sunt înregistrate la momentul

efectuarii subscrierii in Secriunea II (la Participant), subscrierea se va realiza exclusiv prin

respectivul Participant (Intermediar).

, ln cazul detinatorilor de Drepturi de Preferinta ale caror Drepturi sunt inregistrate la momentul

efectuarii subscrierii in Sectiunea TTT (conturile proprii ale Participantilor), subscrierea se va

realiza exclusiv prin respectivul Participant (Intermediar).

Subscrierea pentru detinatorii de drepturi in Sectiunea IT si Sectiunea TTT

Acest capitol descrie procedura ele subscriere de Actiuni Noi de catre detinatorii ele Drepturi de

Preferinta care au contract valabil de prestari de servicii de investirii financiare/ custodie

incheiat cu un Participant inclusiv cu Intermediarul, si care, la momentul efectuarii subscrierii,



au Drepturile de Preferinta inregistrate într-un cont deschis de respectivul Participant/

Intermediar in Sectiunea II sau Sectiunea l l l.

Detinaiorul de Drepturi ele Prclcrinta poate subscrie in mod valabil Actiuni Noi pr111

exercitarea Drepturilor de Prcferinta. fara a fi necesar sa prezinte documentele de identificare

mentionatc mai jos. cu exccptia cazului in care au intervenit schimbau in lcgatura cu datele sale de

identificare de la data ultimei actu Iizuri.

Subscrierea se realizeaza prin transmiterea unei instructiuni ele subscriere conform

prevederilor contractului ele prestari de servicii de investirii financiare/custodie valabil încheiat cu

un Participant/ Intermediar. prin orice mijloace de comunicare prevazute in respectivul contract. ln

acest caz. nu este obligatorie completarea Formularului de Subscriere de catre detinatorii ele

Drepturi de Preferinta.

Participantul/ Intermediarul va accepta subscrierile in conformitate cu prezentul Prospect si

cu regulamentele interne aplicabile primirii. validarii si transmiterii spre executare a subscrierilor

primi te. precum si cu cele referitoare la gest iun ea dcconrari i instructi uni lor de subscriere.

Validarea subscrierilor de catre participant/ Intermediar include si verificarea faptului ca

deiinatorul de Drepturi de Preferinta nu a subscris un numar mai mare de Actiuni Noi decat este

indreptatit potrivit nurnarul de Drepturi de Preferinta dctinute. Dupu verificarea fiecarei subscrieri.

Intermediarul sau Participantul. dupa caz. va înregistra respectiva subscriere in sistemul

Depozitarului Centra I. 1nstructiun i le de subscriere sunt plasate pc baza Drepturi lor de Pre ferinta

detinute de dctinatorii de Drepturi de Preferinta. iar fondurile sunt decontate prin mecanismul de

decontare administrat de Depozitarul Central. in cadrul sesiunilor zilnice ele decontare.

Pe durata Perioadei de Subscriere. Participantul/Intermediarul care preia subscrierea va

pn1111 instructiunile de subscriere si va procesa. valida si înregistra. în cel mai scurt timp posibil.

toate subscrieri le reccptionate in moci valabi I. Subscrieri le pentru Act] uni le Noi nu vor fi validate

claca proceduri Ic de subscriere prevazute i n prezentul Prospect nu au fost indcpl in ite. Subscrieri Ic

pentru Actiunile Noi care nu au fost validate vor fi anulate. iar detinatorii de Drepturi de Preferinta

vor f informali in consecinta. in conditiile incluse in contractul de prestari servicii de

in vestiri i/custodie incheiat cu Part ici pan tu I1intermcd iaru I. Responsabi Iitatea existentei fonduri lor

necesare dcconiarii instructiunilor de subscriere revine in totalitate Participantului/intermediarului.

prin intermediul caruia s-au realizat subscrierile in cadrul Ofertei. Actiunile Noi subscrise vor trebui

platite conform procedurilor comunicate de catre Participant/Intermediar. Subscrierile Actiunilor

Noi in Perioada de subscriere se vor realiza cu respectarea reglementarilor si procedurilor

Depozitarului Central. precum s1 cu respectarea procedurilor interne ale Participantului/

intermediarului. prin intermediul caruia se realizeaza subscrierea de Actiuni Noi.



Panicipantii trebuie sa informeze detinatorii ele Drepturi de Preferinta cu privire la conditiile

de implementare a Ofertei si sunt exclusiv responsabili pentru implementarea Ofertei si respectarea

acestui Prospect si a reglementarilor ASF, inclusiv, dar Iara a se limita la, realizarea decontarii

instructiunilor de subscriere, validate si inregistraie în sistemul Depovitarului Central.

Subscrierea pentru detinarorii ele drepturi în Sectiunea I

Subscrierea de Actiuni Noi de catre detinatorii ele Drepturi de Preferinta care, la momentul

efecruarii subscrierii, au Drepturile de Preferinta înregistrate in Sectiunea r se realizeaza exclusiv

prin Intermediar.

Intermediarul va valida subscrierile cu conditia ca detinatorul de Drepturi de Preferinta care

subscrie Actiuni Noi sa respecte toate cerintele de mai jos:

, sa detina Drepturile de Preferinta inregistrate in Sectiunea I:

, sa depuna/trimira Formularul de Subscriere semnat intr-un exemplar original pentru

numarul ele Actiuni Noi pe care doreste sa le subscrie in limita numarului maxim de

Actiuni Noi pe care are dreptul sa le subscrie pe baza Drepturior de Preferinta pe care

le detine;

, sa depuna documentul care confirma plata in Contul Colector a actiunilor Noi

subscrise, in conformitate cu cerintele incluse in Sectiunea "Plata pentru subscrierile

efectuate în cadrul Ofertei" din aceasta sectiune a Prospectului;

,.. sa depuna/transmira împreuna cu Formularul ele Subscriere documentele necesare

subscrierii, mcniionatc in sectiunea „Documentele de Subscriere" din aceasta sccuunc

a Prospectului.

Detinatorii de Drepturi de Preferinta pot depune/transmite documentele mentionate mai sus

folosind urmatoarele mijloace:

r: La sediul Intermediarului SSlf VlENNA INVESTMENT TRUST SA clin Splaiul Unirii nr. 4,

BI. B3, Birou 6.2, sector 4, Bucuresti, Remania. in timpul programului de lucru, intre orele C):00

- 17:00, ora Romanici, in fiecare Zi Lucratoare a Perioadei de Subscriere, cu exceptia ultimei Zi

Lucratoare a Perioadei ele Subscriere, cand subscrierea poate fi inregistrata doar intre orele

9:00- 12:00, ora Romanici

, Prin curier/posta, cu confirmare de primire, pe durata Perioadei de subscriere, cu expediere la

sediul din Splaiul Unirii nr. 4, BI. B3, Birou 6.2, sector 4, Bucuresti, Remania. Pe plic se va

mentiona, cu majuscule, urmatorul text: .Majorarea Capitalului Social al Aurora S.A. ".

Intermediarul va lua in considerare doar Formularele de Subscriere înregistrate la sediul sau

pana la ora 12:00, ora Romaniei in ultima Zi Lucraroare a Perioadei de Subscriere.



Indiferent de mijloacele alese, subscrierile efectuate pe baza documentelor primite in afara

Perioadei de Subscriere si/sau care nu indeplinesc conditiile de subscriere din Prospect nu vor fi

validate.

Indiferent de mijloacele alese pentru a transmite/depune documentele, subscrierea in cadrul

acestei Oferte reprezinta acceptarea neconditionala a termenilor si conditiilor Ofertei si a

prezentului Prospect, in timp ce fiecare detinator de Drepturi de Preferinta confirma ca a primit,

citit, inteles si acceptat termenii si conditiile incluse in acest Prospect si a efectuat subscrierea in

conformitate cu acestea.

Subscrierea Actiunilor Noi în cadrul Perioadei de Subscriere se va realiza cu respectarea

procedurilor interne ale Intermediarului. Subscrierile pentru Actiunile Noi care nu au Cost validate

vor fi anulate. Detinatorii ele Drepturi de Preferinra ale caror subscrieri nu au fost validate vor fi

notificau in mod corespunzator, iar sumele plante le vor fi restituite in contul indicat in Formularul

de Subscriere in termen de maxim 5 (cinci) Zile Lucratoare de la sfarsirul Perioadei de Subscriere.

Intermediarul si/sau Emitentul nu vor fi tinuti raspunzatori claca, clin motive independente de

acestia, Contul Colector nu este creditat efectiv cu sumele reprezentand valoarea Actiunilor Noi

subscrise de detinatorii de Drepturi de Preferinta înainte de ora 12:00, ora Romanici, a ultimei zile

din Perioada de Subscriere.

ln cazul in care suma transferata în Contul Colector pentru o anumita subscriere este mai

mare decat Pretul de Subscriere multiplicat cu numarul de Actium Noi meruionat de respectivul
detinaror de Drepturi de Preferinta in Formularul de Subscriere, subscrierea va fi validata doar

pentru numarul de Actiuni Noi mentionat in Formularul de Subscriere.

ln cazul în care suma transferata in Contul Colector pentru o anumita subscriere este mai

mica decat Pretul de Subscriere multiplicat cu nurnarul de Actiuni Noi mentionat de respectivul

detinator de Drepturi de Preferinra in Formularul de Subscriere, subscrierea este considerata

valabila pentru numarul de Actiuni Noi corespunzator sumei transferate.

ln cazul in care un detinator de Drepturi de Preferinta a subscris un numar mai mare de

Actiuni Noi decar ar putea subscrie conform Drepturilor de Preferinta pe care le detine si a

transferat in Contul Colector o suma mai mare, subscriera va fi validata doar pentru numarul de

Actiuni Noi care ar putea fi subscrise conform nurnarului de Drepturi de Preferinta detinute de

respectivul detinator de Drepturi de Preferinra.

Documentele ele subscriere:

Pentru a fi acceptate de Participant/Intermediar, instructiunile ele subscriere pentru Actiunile

Noi subscrise de cutre detinatorii de Drepturi de Preferinta trebuie sa indeplineasca urrnatoarele

conditii:

•
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1n cazul derinatorului de Drepturi de Preferinta ale carui Drepturi de Preferinta, la data

efectuarii subscrierii, au fost înregistrate intr-un cont al unui Participant, inclusiv al Intermediarului,
deschis in Sectiunea II sau III, acesta poate subscrie in mod valabil prin respectivul Participant/
Intermediar, claca a încheiat cu acesta din urma un contract de prestari de servicii ele investirii/

custodie, fora a avea obligatia de a depune docurneniatia de identificare prevazuta mai jos, cu

exceptia cazului in care au intervenit schimburi in legatura cu datele sale de identificare de la data

ultimei actualizari;

ln cazul subscrierilor efectuate prin Intermediar, corespunzatoare Drepturilor de Preferinta

inregisrrate in Sectiunea l la momentul efectuarii subscrierii. detinatorul de Drepturi de Preferinta

va depune sau transmite Intermediarului Formularul de Subscriere completat in mod corespunzator

de detinatorul de Drepturi ele Preferinta într-un exemplar original, insotit de o Dovada a Platii si de

documentele enumerate mai jos, care vor fi furnizare in limba romana.

Pentru evitarea oricarui dubiu, Intermediarul este responsabil pentru verificarea

documentelor care corespund subscrierilor pe care le primeste si nu va fi responsabil pentru

verificarea sau validarea subscrierilor de Actiuni Noi realizate prin Participanti, pentru acestia din

urma raspunderea apartiuand Participantului prin intermediul caruia a fost realizata subscrierea.

Formulam! de Subscriere este disponibil in format fi/ic la sediul Intermediarului ln sediul

Emitentului, informat electronic pe site-ul Intermediarului (www.viennainvestmeut.ro), pe site-ul

emitentului (www.aurorashoes.ro) sial BVB (www.bvb.ro) si trebuie sa fie insolit de urmatoarele

documente:

Persoane fizice care subscriu în nume propriu:

- Buletin sau carte de iclenti late (copie);

- Pasaport (copie) - pentru actionarii cetateni straini:

- Dovada platii actiunilor subscrise;

Persoane fizice care subscriu in numele altei persoane fizice:

- Buletin sau carte ele identitate (copie) al reprezentantului si buletin sau carte ele identitate

(copie) al persoanei reprezentate;

Pasaport (copie) al reprezentantului sr copie pentru persoana reprezentata - pentru

actionarii cetateni straini;

- Dovada platii acuunilor subscrise; - Procura informa autentica (copie si original).

Persoane juridice rezidente care subscriu în nume propriu:

Copie clupa codul unic ele înregistrare:

- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (original, eliberat cu cel

mult 30 de zile lucratoare înainte ele data subscrierii);
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- Impuiernicire în original pentru persoana care sernneaza Formularul de Subscriere (daca

aceasta nu este reprezentantul legal al societatii) sau actul doveditor al calitatii de împuternicit legal

al societalii;

Dovada platii actiunilor subscrise;
.

- Buletin sau cane de identitate sau pasaport - (copie) al persoanei care subscrie in numele

persoanei juridice.

Persoane juridice nerezidente care subscriu in nume propriu:

- Copie dupa documentul de identificare (Certificat de înmatriculare la Registrul Comertului

sau institutie echivalenta);

- Act constitutiv actualizat;

- Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta cu cel

mult 30 ii le lucratoare anterioare datei subscrierii;

Impurernicire pentru persoana care semneaza Formulam! de Subscriere, eliberat în

conditiile actului constitutiv, sau dovada ca aceasta este reprezentant legal al persoanei .iuridice, cu

drept de a reprezenta persoana juridica in cauza (original si copie);

Copie a documentelor de identitate ale persoanei care efectueaza subscrierea ca

reprezentant al persoanei juridice nerezidente: pasaport, carte de identitate sau carte de identitate

provizorie pentru ceiateni clin U E/Spatiul Economic European/Confederatia Elvetiana.

- Dovada plati i actiunilor subscrise;

Persoane juridice nerezidente care subscriu prin intermediul unei persoane juridice

rezidente:

- Copie document de identificare (Certificat de înmatriculare la Registrul Comenului sau

institutie echivalenta) si actul constitutiv actualizat, împreuna cu certificat constatator eliberat de

Registrul Cornertului sau institutie echivalenta cu cel mult 30 zile lucratoare înainte de data

subscrierii. pentru persoana juridica nerezidenta;

- Copie document de identificare (Certificat ele înmatriculare la Registrul Comertului sau

institutie echivalenta) si actul constitutiv actualizat, împreuna cu certificat constatator eliberat de

Registrul Cornertului sau institutie echivalenta cu cel mult 30 zile lucratoare înainte de data

subscrierii, pentru persoana juridica rezidenta;

- Mandat/ordin din partea societalii nerezidente pentru efectuarea subscrierii;

Imputernicire pentru persoana care semneaza Formularul de Subscriere, eliberata in

conditiile actului constitutiv, sau dovada ca aceasta este reprezentant legal al societalii, cu drepl de

reprezentare individuala (original si copie);



Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru împuternicitul
persoanei juridice rezidente (copie):

- Dovada platii actiunilor subscrise.

Toate documentele prezentate de investitori in lcgatura cu cererile lor de subscriere pentru

Actiunile Noi, cu cxceptia cartilor/buletinelor de identitatc/pasapoartelor prezentate de persoanele
fizice. vor li in limba romana.

Plata pentru actiunile efectuate in cadrul Ofertei

Plata pretului pentru Actiunile Noi în cazul in care subscrierea ele Actiuni Noi este efectuata

pri 11 intermediu I unui Participant/ 1nterrncdinr pentru Drepturi le de Pre Ierinta înregistrate in contu I

Pa11icipantului/Inter111ediarului din Scctiunca 11/111 la momentul cfectuarii subscrierii.

Plata Aciiunilor Noi subscrise de un dctinator ele Drepturi de Preferinta pentru Drepturile ele

Prefcrinta detinute în Sectiuneu 11/ll I la data subscrierii va fi efectuata conform contractului de

prestare de servicii de investirii/ custodie încheiat cu Participantul sau Intermediarul. clupa caz, prin
care se cfcctueaza subscrierea si in conformitate cu cerintelc Depozitarului Central si prevederile
incluse in acest Prospect. Decontarea sumelor platite se realizeuza direct intre intermediarul prin
care se subscrie si Depozitrul Central.

Participantul sau Intermediarul. clupa caz, vu valida subscrierile exclusiv la momentul la care

sumele subscrierii sunt creditate in contu I c Iicntu lui deschis la Participant sau la Intcrmcd iar. clupa
caz.

Dovada plarii pretului pentru Actiunile Noi subscrise de un detinator de Drepturile de Preferinta în

Sectiunea I, prin Intermediar este reprezentata de ordiul de plata care arata ca pretul pentru

Actiunile Noi subscrise a fost transferat prin transfer bancar in contul colector si confirmarea

Emitentului ca sumele au fost creditate înainte de ora 12:00. ora Romanici. in ultima zi a Perioadei

de Subscriere.

Contul Colector pentru subscrierile de Actiuni Noi este contul bancar in RON deschis de

Emitent (Aurora SA Targu- Frumos). avand codul !BAN: R044CECE1S1330RON1139271

deschis la CEC Bank Agentia Targu-Frumos.

Contul Colector nu este purtator de dobanda.

Contul bancar care trebuie completat de un detinator de Drepturile de Preferinta in

Formularul de Subscriere este contul bancar din care suma este efectiv transferata in Contul

Colector. Pentru evitarea oricarui dubiu, plata Actiunilor Noi subscrise pe baza Drepturilor de

Preferinta înregistrate in Sectiunea I. la momentul efectuarii subscrierii. va fi efectuata exclusiv din

contul bancar al detinatorului de Drepturi de Preferinta.



Detinatorul de Drepturi ele Preferinta trebuie sa aiba in vedere eventualele comisiune de

transfer si, daca este cazul, comisioanele pentru deschiderea contului bancar.

intermediarul va valida subscrierile exclusiv la momentul la care Contul Colector este

creditat cu sumele deunatorului ele Drepturi ele Preferinta.

Ordinul ele plata trebuie sa contina codul numeric personal/ nurnarul de pasaport/codul de

înregistrare al detinatorului de Drepturi ele Preferinta.

Pentru ca subscrierea sa fie valabila, suma plutibila pentru Actiunile Noi subscrise trebuie sa

fie planta in intregirne. Nu se accepta nicio depunere in numerar direct in Contul Colector.

Subscrierile pentru cumpararea de Actiuni Noi vor fi luate in considerare doar pentru suma

transferata efectiv in Contul Colector.

Pretul pentru Actiunile Noi subscrise va fi plarit net de once speze si/sau comisroane

bancare. Investitorii trebuie sa ia in considerare comisionul ele transfer bancar si durata transferului

bancar.

Niciun comision de intermediere nu va fi platu in legatura cu subscrierile efectuate ele orice

detinator de Drepturi de Preferinta in cadrul Ofertei.

Emitentul va acoperi toate comisioanele pietei de capital datorate iu legatura cu subscrierile

efectuate de orice investitori prin Intermediar.

Nici intermediarul, nici. Emitentul nu vor fi raspun/arori claca, din motive independente ele

acestia, Contul Colector nu este efectiv creditat cu sumele reprezentand valoarea subscrierilor la

Data Inchiderii inaime ele ora 12:00, ora Romaniei
.

.Modificarea si retragerea Subscrierilor

ln cazul in care Prospectul este modificat printr-un amendament, subscrierile pol fi revocate

de orice detinator de Drepturi de Preferinta. Tn acest ca 1, detinatori i ele Drepturi ele Preferinta isi pot

revoca subscrierile penru Actiunile Noi completand formularul ele Revocare a subscrierii catre

acelasi Participant prin care a realizat subscrierea, sau catre intermediar claca au efectuat subscrierea

prin Intermediar. Termenul de depunere a formularului de revocare este de 2 (doua) Zile

Lucratoare de la data la care respectivul amendament la Prospect a fost publicat.
Revocarea unei subscrieri poate li efectuata doar în intregime, si nu partial si poate fi

efectuala doar in perioada indicnta clar in amendamentul la Prospect.

Rarnbursari

Detinatorilor de Drepturi ele Preferinta le va fi returnata:

•
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>- suma reprezentand pretul platit pentru Actiunile Noi subscrise. in cazul in care

respectiva subscriere nu este validata este anulata conform prevederilor acestui

Prospect;

»: suma plutita reprezentand produsul din Pretul de Subscriere si Actiunilor Noi

subscrise. în cazul in care respectiva subscriere este revocata conform prevederilor
acestui Prospect;

,,.. suma platita in plus fota de produsul dintre Pretul de Subscriere sr Actiunile Noi

subscrise pentru care subscrierea este valida:

»: suma planta in plus pentru Actiunile Noi pe care detinatorul de Drepturi de Preferinta

nu avea dreptul sa le subscrie avand in vedere nurnarul de Drepturi de Preferinta pe care

le cletine.

In cazurile mentionare 111aisus, plata va fi efectuata:

r detinatorilor ele Drepturi de Preferinta ale caror Drepturi de Preferinta au fost

inregistrare in Sectiunea I in contul bancar specificat in Formularul de Subscriere in

termen de maxim 5 (cinci) zile Lucratoare de la sfarsitul Perioadei de Subscriere. cu

exceptia cazului in care subscrierea este revocata, canci plata va fi efectuata in termen de

5 (cinci) zile Lucratoare de la data revocarii subscrierii. Platile vor fi efectuate prin
transfer bancar detinaiorilor de Drepturi de Preferiuta in conturile bancare mentionate in

Formularul de Subscriere;

r derinatorilor de Drepturi de Preferinta ale caror Drepturi de Preferinta au fost

inregistrate in Sectiunea U/111, suma corespunzaioare subscrierilor revocate va fi

disponibila in contul de investirii deschis la Paticipautul/Intermedinrul prin care s-a

efectua subscrierea.dupa decontarea instructiunilor de revocare transmise in sistemul

Depozitarului Central s1

Panici pant ului/ Intermediarului.

111 conformitate cu procedurile interne ale

Alocarea de Actiuni Noi

Fiecare detinator de Drepturi de Preferinta care a efectuat subscrieri in cadrul Ofertei va

primi un numar de Actiuni Noi egal cu nurnarul de Actiuni Noi subscrise in mod valabil in cadrul

Ofertei. Subscriitorii vor fi informali cu privire la volumul de acriuni care le-au fost alocat in ziua

urrnatoare datei de procesare a operatiunilor corporative la Depozitarul Central prin confirmarile de

tranzactionare emise de Intermediarul/Participantul care a preluat formularul de subscriere.

•
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Emitentul nu are cunostiinta de intentia oricaror alti actionari sau a membrilor organelor de

administrare, management sau supraveghere de a efectua subscriere in cadrul Ofertei, sau de
intentia vreunei persoane de a subscrie mai mult de 5%1 din Oferta.

I\' otiflcarea rezultatelor Ofertei

Consiliul de Administratie va constata, pnn decizie, rezultatele efective ale majoram

capitalului social al Emitentului in functie de exercitarea Drepturilor de Preferinta in cadrul

Perioadei de Subscriere, respectiv Actiunile Noi anulate, dupa caz.

Rezultatele Ofertei vor fi notificate ASF si BVB in termen de maxim 5 (cinci) zile

Lucratoare ele la sfarsitul Perioadei de Subscriere.

Emitentul va intreprinde toate demersurile necesare pentru finalizarea maiorarii de capital
social. respectiv înregistrarea ei la Registrul Cornerrului, solicitarea emiterii de catre ASf a

certificatului de înregistrare a valorilor mobiliare si solicitarea inregistrarii Actiunilor Noi subscrise

in registrul acuonarilor linul la Depozitarul Central.

Dupa ce Actiunile Noi sunt subscrise si alocate in cadrul Ofertei sunt înregistrate in registrul
actiouarilor Emitentului. Actiunile Noi vor fi tranzactiouate pe "SMT - BVB''. Actiunile Noi pot fi

tranzaciionate dupa înregistrarea majorarii de capital social la Depozitarul Central.
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Dupa Finalizarea Ofertei si derularea tututor formalnaulor aferente inregistrarii, Acliunile

Noi vor fi tranzactionate pe "SMT - BVB''.

Nu exista nici un angajament al niciunei parti ele a garanta lichiditatea acestora.

In urma emisiunii de Actium Noi, Emitentul nu intenlioueaza sa solicite admiterea la

Tranzactionare a Actiunilor Noi pe o alta piata decar piata pe care sunt tranzactionate în prezent
actiunile emitentului.

Nu exista entitati care sa-si fi asumat un angajament ferm de a actiona ca Intermediari pe

pietele secundare si de a garanta lichiditatea acestora prin cotatii de vanzare si cumparare, pentru

actiuniie AURORA S.A.
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Emitentul declara ca nu are infonnatii despre actionari care si-au manifestat dorinta de

vanzare a actiunilor detinute sau ce vor fi dobandite ca si Actiuni Noi.

Nu exisra contracte ele restrictionare a Actiunilor noi subscrise dupa finalizarea operatiuni de

inregistrare a Majorarii de capital.



Nu exista contracte de restrictionare a subscrierii la majorarea de capital social. astfel ca,

daca toti acrionarii isi vor exercita dreptul de preemptiune, structura actionariarulut si procentele de

detinere in capitalul social vor ramane neschimbate. modificandu-se numarul de aciiuni detinute de

fiecare, corespunzator raportului dintre actiunile existente si cele oferite (un numar de 3 actiuni nou

emise pentru 1 actiune detinuta).

Act ionarii Indreptati ti care nu subscriu in cadru I Ofertei vor su feri o di luare imediata de

maxim 75(Xi a participatiei lor in urma Majorarii Capitalului Social, in conditiile in cure restul

actionarilor indreptatiti vor subscrie in cadrul Perioadei de subscriere.

Emitentul declara ca nu exista nicio parte a emisiunii rezervata pentru anumiti actionari,
Daca un actionar subscrie numarul maxim de actiuni la care este indreptatit, efectul de diluare a

pozitiei sale este zero.

De asemenea, in cazul in care nu se subscriu toate actiunile oferite, actionarii care subscriu

integral isi vor mari procentele de detinere.

Cuantumul exact 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.

10. GUVERNANTA CORPORATIVA

') 1 " .,,. 11• I ·1· ·I : ·

·tr,tn• si conducerea sup er-iuara

10.1.1. Date de identificare

Consiliul de Administratie:

Constantin Stefan, cu adresa de la locul de munca. Str. Stefan cel Mare nr.x, Targu
Frumos, Judetul Iasi, CP 705300

,
avand functia de Presedinte CA;

Benjamins United S.R.L., cu sediul in Bucuresti. prin reprezentant permanent: Silviu

Bogdan Dumitrache, cu adresa de la locul de munca in Str. Stefan cel Mare nr.S, Targu
Frumos, J udetul Iasi, CP 705300

IG:\TAT Marius, cu adresa de la locul de munca 1t1 Str. Stefan cel Mare nr.S, Targu
Frumos, Judetul Iasi, CP 705300.

Conducere executiva:

Dan Savescu, cu adresa de la locul de munca in Str. Stefan cel Mare nr.S, Targu Frumos,
Judetul Iasi, CP 705300, avand functia de Director Genera].

• ·
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Intre persoanele conducerii executive si membrii consiliului de ndministratie nu exista relatii
de rudenie.

10.1.2. Experienta profesionala

Constantin Stefan, studii economice superioare

Experienta de peste I O ani in administrarea afacerilor: este membru in Consiliul de

Administratie la urmatoarele socierati listate pe piata de capital: Metalica SA Electroarges
SA, Amplo SA, Aurora SA. Nu desfasoara alte activitati semnificative pentru Emitent in

afara societatii.

Principalele atributii exercitate:

• Asigurarea reprezentarii generale a societatii, în conditiile Actului constitutiv si a

reglementari lor inrerne ale societatii:

• Asigurarea conducerii efective a societatii, potrivit competentelor de semnatura si
decizionale aprobate de Consiliul de Administratie:

• Urmarirea implementarii strategiei si obiectivelor organizationale ale Societatii
• Urmarirea îndeplinirii hotarârilor Consiliului de Administratie;
• Emiterea de decizii pentru buna desfasurare a activitatii Societatii:
• Coordonarea, controlul si evaluarea activitatii angaiatilor Societatii.

Silviu Bogdan Dumitrache, studii superioare

Experienta de peste 5 ani in administrarea afacerilor. este membru in Consiliul de

Administratie: Nu desfasoara alte activitati semnificative pentru Emitent in afara societarii.

Principalele arributii exercitate:

• Asigurarea reprezentarii generale a societatii, în conditiile Actului constitutiv s1 a

reglementarilor interne ale societatii:

• Asigurarea conducerii efective a societatii, potrivit competentelor de semnatura si
decizionale aprobate de Consiliul de Administratie:

• Urmarirea implementarii strategiei si obiectivei or organizationale ale Societatii:
• Urmarirea îndeplinirii hotarârilor Consiliului de Administratie:
• Emiterea de decizii pentru buna desfasurare a activitatii Societatii:
• Coordonarea, controlul si evaluarea activitatii angajatilor Societatii.

•
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IGNAT Marius

Membru in Consiliul de Administratie, a absolvit studii superioare economice, a acumulat 7

ani experienta in administrarea afacerilor, sinu desfasoara alte activitati semnificative pentru
Emitent in afara socieratii

Principalele atributii exercitate:

• Asigurarea reprezentarii generale a societatii, în conditiile Actului constitutiv si a

reglementarilor inierne ale societatii:

• Asigurarea conducerii efective a societatii, potrivit competentelor de semnatura s1

decizionale aprobate de Consiliul de Administratie:

• Urmarirea implementarii strategiei si obiectivelor organizationale ale Societatii;
• Urmarirea îndeplinirii hotarârilor Consiliului de Administratie:
• Emiterea ele decizii pentru buna desfasurare a activitatii Societatii:

Dan Savescu, este Director General cu experieuta de peste 25 ani in administrarea afacerilor
in pozitii executive, are studii superioare tehnice si master marketing sinu desfasoara alte activitati

semnificative pentru Emitent in afara societatii.

Principalele atributu exercitate:

• gestionarea eficienta a resurselor umane, tehnice, materiale, financiare si informarionale
in concordanta cu politica si strategia firmei;

• promovarea firmei si utilizarea integrala a capacitatii ele lucru a acesteia, pnn
identi ficarea de noi c lienu si contractarea de proiecte:

• coordonarea si armonizarea obiectivelor firmei cu resursele disponibile;
• conducerea si asigurarea echilibrului intre departamentele firmei: dezvoltare, marketing,

productie, resurse umane, comercial;

• aproba perfectarea contractelor cu beneficiarii si alti prestatori si a actelor aditionale;
• întocmirea programelor operative ale firmei (trimestriale si lunare) si a resurselor

necesare îndeplinirii contractelor, precum si actualizarea acestora în fonetic ele realizari

Nicio persoana clin cele mcntionate mai sus (din conducerea executiva si consiliul de

aclministrntie) nu a suferit vreo condamnare pentru frauda in cursul ultimilor cinci ani.

Domnul Stefan Constantin a înregistrat urrnatoarele sanctiuni publice clin partea ASF:

Decizia ASF 293/20.02.2018, si Decizia ASF I 267/2S. I0.20 I X, i11 calitate ele asociat ma· so
"

..._«)" ?C',s:unor societali cu raspundere limitata. actionari ai societalii Electroarges SA, D ?zi?.f ?
•
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llG0/26.09.2018 si Decizia ASF 936/18.07.2019 111 calitate de Presedinte al Consiliului de
Administratie al Electroarges SA.

Nicio persoana din cele mentionate mai sus (din conducerea executiva si Consiliul de
Administratie) nu a fost vreodata împiedicata ele o instanta sa mai actioneze ca membru al unui

organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitem sau sa intervina în gestionarea
sau desfasurarea afacerilor unui emitent în cursul ultimilor cinci ani

.
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Cuantumul remuneratiei platite si beneficiile în natura acordate ele catre emitent si filialele
sale pentru serviciile ele orice fel prestate în beneficiul lor pentru persoanele membre ale organului
ele administrare si a conducerii executive mentionate la punctul I O. I. I in ultimul exercitiul financiar
incheiar (2018) nu fost in valoare de: administrator persoana fizica: 41.028 lei/an 2018:
administrator persoana juridica: 36.000 lei/an 2018; Director General: 73.836 lei/an 2018

Remuneratiile suplimentare acordate si plante in ultimul exercitiul financiar (2018) au fost

urrnatoarele: administrator persoana juridica (Benjamins United SRL) 3\J.676 lei, Marius Ignat -

membru Consiliu de Aclministratie-10.000 lei (neplatu).

Valorile sunt brute si reprezinta cheltuiala totala a societatii.
Pe parcursul perioadei analizate in prezentul Prospect, Emitentul nu a detinut obligatii

contractuale catre Iosri directori sau administratori si nu a acordat avansuri sau credite actualilor

directori sau administratori. La momentul întocmirii prezentului Prospect, nu exista nicio restrictie

acceptata ele membrii organelor de administrare si conducere a societatii privind cesionarea, intr-o
anumita perioada ele timp, a participatilor lor la capitalul social al Emitentului, avand in vedere ca

membrii consiliului de administratie si conducerea nu au cletineri directe asupra capitalului.
Emitentul nu desfasoara un program de pensii pentru membrii organelor de administrare si

conducere a societatii
,

insa contribuie la sistemul nauonal ele pensii conform legislatiei in vigoare.

11. INFORMATII FINANCIARE SI INDICATORI DE PERFORMANTA

11 1. Infonnatii financiare istorice

Situatiile financiare ale Emitentului pentru anii 20 l 7 si 2018 sunt auditate. Siiuatiile

financiare ale Emitentului pentru pentru semestrul 1/2018 si 1/2019 nu au fost auditate.



Elemente de Bilant 2017-2018

Indicatori clin BILANT
31.12.2017 31.12.2018

lei lei
Active imobilizate 693,586 652200

Active circulante 2,99(i,83 l 2,472,817
Datorii ce trebuie plante intr-o perioada de un an l.474,303 2,125,458
Active circulante, respectiv datorii curente nete 1,524,824 35,572
Total active minus datorii curente 2,? 18Al0 1,007,920
Total capitaluri proprii 2,218,41 O 1,007,920
Creante 706,043 631,087

Analiza Contului de profit si pierdere 2017-2018

31.12.2017 31.12.2018

lei lei

Ci Ira de afaceri neta 3,430,572 2,221, I 03

Venituri din exploatare 3,642,916 1,835,602

Cheltuieli din exploatare 3,547,374 2,965,198

Rezultat din exploatare 95,542 (I, 129,596)
Veni turi financiare 6,562 1,550

Cheltuieli financiare 55,959 63,815

Rezultat financiar (49,397) (62.265)
Re/uitat curent 46,145 (I, 191,861)

Venituri totale 3,G49,4n 1,837,152

Cheltuieli totale 3,603,333 3,029J)] 3

Rezultat brut 46,145 (I, 191,861)
Rezultat net 16,373 ( I ,210,491)



Situatia Datoriilor si creantelor

Indicatori clin BILANT
31.12.2017 31.12.2018

lei lei
Datorii ce trebuie plutite intr-o perioada de un an l.474.303 I 2, 12:'i,458

Creante Total 70(1,043 631,087

1 l. l.2. Data de referinta contabila

Emitentul nu si-a modificat data de referinta contabila în intervalul pentru care prezinta
informatiile financiare istorice in prezentul Prospect.

11.1.3. Standardele de contabilitate

Emitentul nu aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara, astfel cum au fost

aprobate în Uniune pe baza Regulamentului (CE) nr. 1606/2002.

Situatiile financiare anuale au fost încheiate conform pct. 9 alin.( 4) din Reglementarile
contabile, aprobate prin OMFP nr. l .802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare. Asftel,

exercitiul financiar corespunde cu anul calendaristic.

11.1.4. '1odificarea Cadrului contabil

Emitentul nu intentioneaza sa modifice cadrul contabil în urmatoarele situatii financiare

anuale publicate.

La momentul redactarii preventului Prospect UE pentru cresiere, legislatia aplicabila
situatiilor financiare anuale nu prevede viitoare modificari ale cadrul contabil.

11.1.5. Informatiile financiare auditate

Informatiile financiare auditate sunt elaborate în conformitate cu standardele nationale de

contabilitate

a) Bilantul;

Indicatori din BILANT

Active imobilizate

Active circulante

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an

?Act?vecirculan?:-respecti??datorii curente nete

31.12.2017

lei

693,586

2,996,831

1,474,303

1,524,824

31.12.2018

lei

652,200

2,472,817

2,125,458

35,572



Total active minus datorii curente 2,218,41 O 1.007,920
Total capitaluri proprii 2,218.410 l.007,920
Creante

706,043 631,087

b) contul de profit si pierdere;

31.12.2017 31.12.2018

Lei Iei

Cifra de afaceri neta 3,430,572 2,221, [03

Venituri din exploatare 3,642,<) l6 1,835,602
Cheltuieli din exploatare 3,547,374 2,965,198
Rezultat clin exploatare 95,542 (l,12'),5!)6)
Venituri financiare 6,562 I ,550
Cheltuieli financiare 55,95<) 63.815

Rezultat financiar (49,397) (62,265)
ReLultat curent 46,145 (1,191,861)
Venituri totale 3,649,478 I ,837, 152

Cheltuieli totale 3,603,333 3,029,013
Rezultat brut 46,145 (I, I 9 I ,861)
Rezultat net 16,373 (1,210,491)

c) metodele contabile si notele explicative

Situatiile financiare anuale pentru anul 2017 si anul 2018 au fost intocmite în conformitate

cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile ulterioare si a Ordinului

ministrului Iinantelor publice nr 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind
situatiile financiare anuale individuale si consolidate, cu modificarile ulterioare.

Exercitiul financiar 2017,20 l 8 coincide cu anul calendaristic 2017 respectiv 2018.

Siruatiile financiare sunt întocmite in limba romana si in lei.

Bilaruul AURORA S.A. încheiat la 31.12.2018 ofera informalii despre pozitia financiara a

socieratii. Elementele prezentate in bilanr legate in mod direct de evaluarea pozititiei financiare

sunt: activele, datoriile si capitalurile proprii, grupate clupa natura si lichiditate, respectiv natura si

exigibilitate.

Capitalul financiar (active circulante- datorii curente) este in suma de 355.720 lei.

•
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NOI A 1. ACINE IMOBILIZA TE

Irnobilizarile corporale si necorporale au fost înregistrate la intrarea in patrimoniu la costul

de achizitie sau productie si au fost amortizate conform regimului de amoni/are liniar. Durata de

viata utila a pentru mijloacele fixe s-a stabilit de catre conducerea entitatii ca este durata minima

prevazuta in catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare, conform prevederilor

legale in vigoare. Amortizarea se calculeaza conform metodei liniare.

Activele imobilizate detin 20,87 %, din activul patrimonial. Valoarea prezentata in bilant a

activelor imobilizate este 652.200 lei. Activele imobilizate au fost structurate pe clase de

imobili/ari, prezentate în bilaru a. Liei :

Imobil izari necorporn le O lei

Imobili/ari corporale - 647.420 lei

Imobilizari financiare - 4. 780 lei

Activele necorporale - active necorporale- detin 0,0% din activele imobilizate.

Imobilizari corporale - active corporale -detin 99,2(i01r.,clin activele imobili/ale

Imobilizari financiare - detin 0,74% clin activele imobilizate

NOTA 2. ACTIVE CIRCULANTE

Valoarea prezentata in bilant a activelor circulante este de 2.472.817 lei

Activele circulante includ:

Stocuri

Creante

Casa si conturi la banei

Investirii pe termen scurt

Stocurile

Creante

NOTA 3. DATORULE

- l.814.925 lei

- 63 l .087 lei

- 26.805 lei

- O lei

- cletin 73,39 °/i, din activele circulante.

- detin 25,52 % clin activele circulante.

Datoriile totale ale societaiii la 31.12.2018 insumeaza cifra ele 2.125.458 lei.

1n structura, datoriile se prezinta astfel:

a) datorii comerciale in suma ele 310.589 lei, reprezinta obligaiii catre furnizori pentru livrari

de marfa si utilitari. si sunt datorii curente.

b) datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului 750.396 lei.

c) datorii la banei in suma de 7 34.171 lei.

?
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d) alte datorii in suma ele 330.302 lei.

NOTA 4. CAPITALUL PROPRIU

Capitalul propriu al societalii se cuantifica la 4_"-:7.490 lei.

Valoarea patrimoniului AURORA S.A., prezentata in bilant la 31.12.2018 este 3 .125 .Ol 7 lei, iar

patrimoniul net (Active - Datorii) este de 1.007.920 lei.

Capitalul propriu are urmatoarea structura:

• Capital subscris si varsat 457.490 lei

• Rezerve din reevaluare 141.008 lei

• Rezerve l.990. l 82 lei

• Rezultatul reportat- pierdere - 370.2(,9 lei

• Rezultatul exercitiului - pierdere - 1.210.491 lei

La 31.12.20 l 8 capitalul propriu a scazut cu 1.210.491 lei fota de începutul anului 2018.

Capitalul social nu a înregistrat modificari pe parcusul anului 2018, fiind de 457.4<)() lei.

NOTA 5. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Contul de profit si pierdere ofera imaginea performantei socieratii.

AURORA S.A. a intocrnit contul de profil si pierdere conform modelului agreat ele reglernentarile

contabile armonizate cu Directivele Uniunii Europene aprobate prin OMFP nr. 1802/2014

modificat, precum si Legea contabilitatii nr. 82/ l 99 l art.26 alin (3 ), modificata si completata prin

OG nr. 61 /200 I. Veniturile si cheltuielile au rost tructurate in contul de profit si pierdere clupa

natura lor, rcspectand principiul concctarii cheltuielilor cu veniturile care au Cost generate in

respectiva perioada de timp.

Societatea a încheiat exercitiul financiar 2018 cu o pierdere ele 1.210.491 lei.

Tn anul 2019, societatea are posibiliatea sa isi desfasoare normal activitatea.

NOTA 6. TNTOCMTREA SITUATTTLOR FTNANCTARE, EVTDENTA CONTABILA

Situatiilc financiare au fost Întocmite sub responsabilitatea conducerii, conform Legii 31/19<)0

privind societarile comerciale si republicata si modificata prin Legea 441 /2006 si OUG 82/2007,

Legii contabilitatii nr. 82/1991, OMF [802/2014 si a celorlalte reglementari in materie.



Evidenta contabila reflecta cronologic si sistematic inregistrnrile pe baza documentelor

justificative
.

Exista concordanta intre contabilitatea sintetica si cea analitica. Se intocmesc lunar

balante de verificare sintetice, se face periodic punerea de acord cu evidenta analitica.

Situatiile financiare s-au intocmit prin transpunerea corecta a soldurilor clin balanta sintetica

întocmita la 31.12.2018. Sunt conduse la Li registrul jurnal, registrul carte mare si registrul inventar.

Societatea utilizeaza in evidenta contabila programe informatice pentru care detine licenta de

utilizare.

11.1.6 Situatiile financiare consolidate

Emitentul întocmeste situatii financiare anuale de sine statatoare dar nu întocmeste situatii

financiare con sol idate.

I 1.1.7. Data informatiilor financiare

Bilantul ultimului exercitiu financiar pentru care informatiile financiare au fost auditate a fost la

31.12.2018.
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De la data ultimei situatii financiare auditam la 31.J2.2018, Emitentul a publicat informatii

semestriale la 30.0G.2019.

Raportare contabila la data de 30.06.2018 a fost întocmita conform Reglementarilor contabile

privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate

prin OMFP nr. 1.R02/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art.J din OMFP

nr. 2.531/2018

Raportarea contabila la data de 30.0G.2019 a fost întocmita conform Reglementarilor contabile

privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate

prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP

nr. 2.493/2019.

SITUATIA ACTIVELOR. DATORlILOR SI CAPJTALURILOR PROPRU (lei)

Denumire element

Active imobilizate

Active circulante

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada

Sold la Sold la Sold la

31.12.2017 30.06.2018 c12.2018
RON RON I RON

693,586 683.594 652,200

2,996,831 2.()08.852 2,472,817

1,474,303 1.860.036 2,125,458

Sold la

30.06.2019

RON

635,608

2,656,594

l ,(,54,2(, l



de un an -

Active circulante, respectiv datorii 1,524,824 1.04X)sl6
I

35,572 I ,O11,809

curente nete

Total active minus datorii curente 2,2rn,410 1.732.410 1,007,920 1,647,417

Total capitaluri proprii 2,218.410 1.732.410 I 1,007,920 1,647,417

Crearue 706,043 642.332 631,087 799,311

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE (lei)

Denumire element O1.0l.-30.06.2018 O I .O 1.-30.0G.20 L9

Cifra ele afaceri neta l.035.498 I 7 IG,872

Venituri clin exploatare L.035.675 l /)97,760

Cheltuieli din exploatare -
L.484.070 L.271,970

1---,
-

?

Rezultat clin exploatare -448.395 725,790
I

Venituri financiare 432

-i
606

·---
-·

Cheltuieli financiare 27.676 31,689

Rezultat financiar -27.244 I (3L083)

Rezultat curent -475.639 725,790

Venituri totale 1.036. l 07 1.998,366

Cheltuieli totale 1.511.746 1,303,659
I

Rezultat brut -475.639 l 694,707

Rezultat net -486.000 I 674,460

Mentionam ca datele semestriale nu au fost auditate.
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Situatiile financiare ale Emitentului la 31.12.2017, respectiv 31.12.2018 fost auditate ele

catre Doamna Albu Silvia, autorizata C AFR nr. 2138.

Auditorul financiar a auditat situatiile financiare ale Aurora S.A. si a emis rapoarte de audit

asupra situatiilor financiare la care se face referire in acest prospect. Auditarea situatiilor financiare

ale Emitentului a fost efectuata in conformitate cu Standardele Internationale de Auclit (ISA) si

Legea nr.162/2017.

În baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate în cursul auditului situatiilor

financiare, în opinia auditorului:



,- Informatiile prezentate in Rapoartele Administratorilor pentru exercitiile financiare închise la

31.12.2017 si 31.12.2018 sunt în concordanta, în toate aspectele semnificative, cu situatiile

financiare;

,- Rapoartele administratorilor au fost întocmite, în toate aspectele semnificative, în conformitate

cu OMFP nr.1802/2014 Reglementari contabile privind sitnatillefinanctare anuale individuale

si snuatiilettnanctare anuale consolidate, punctele 489-492.

În plus, in baza cunstintelor si întelegerii auditorului cu privire Emitent si la mediul acestuia,

dobândite în cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiile financiare încheiate la

31.12.2017 si la 31.12.2018 Auditorului i s-a cerut sa raporteze daca a identificat denaturari

semnificative in Rapoartele administratorilor, indicând ca nu are nimic de raportat cu privire la

acest aspect.

Auditorul a auditat situatiile financiare la datele de 31.12.2017 si 31.12.2018 care cuprind

bilanturile la 3l.l2.2017 si 31 .12.2018, contul ele profit si pierderi, situatia modificarilor

capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie încheiate la aceste dale, precum si un sumar al

politicilor contabile semnificative si notele explicative.

Informatiile financiare clin prezentul Prospect au fost extrase atât din situatiile financiare

auditate anuale ale Emitentului pentru dalele de 31.12.2017 si 31.12.2018, cât si din rezultatele

financiare semestriale pentru datele ele 30.06.2018 si 30.06.20JC) raportate catre Ministerul

Finantelor.

• 'lr : , t
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Emitentul nu a publicat si nu cloreste sa publice în prospect indicatori-cheie ele performanta

financiari sau operationali.
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De la data ultimei situatii financiare auditata la 31.12.2018. Emitentul a înregistrat

modificari semnificative ale pozitiei financiare la 30.06.2019 astfel : la 30.06.2019 a înregistrat

profit de G74.4GO Iei fata de o pierdere inregistrata de 1.210.49 l lei la 31.12.2018. Profitul

inregisirat la 30.06.2019 s-a datorat unei situatii exceptionale de valorificare a unui activ st nu unor

mod i fi cari ale tend in telor comerciale recente.

Emitentul nu a mai repartizat dividende clin anul 2007, profiturile fiind reinvestite.

11.7 h foruntii f111:11wia "1 ., ?< ·m?

In cazul emitentului nu se aplica informatiile financiare pro forma condensate.



12. INFORMATII PRIVIND ACTIONARII

17 l
,
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ln prezent. actiunile Aurora S.A. se tranzactioneaza pe "SMT - BVB", sistemul electronic

de rranzactionare administrat ele BVB, sub simbolul "AUR".

Capitalul social este in prezent de 457.41)0 lei, impariir 1t1 182.1)96 actiuni cu valoare

nominala de 2,50 lei/actiune, subscris si varsat în intregime. Actiunile societalii sunt nominative;

indivizibile si in forma dematerializata. Evidenta actiunilor se face de catre DEPOZITARUL

CENTRAL SA Bucuresti. Fiecare actiune detinuta da dreptul la un vot in Adunarea Generala a

Actionatilor.

Structura actionariaiului AURORA S.A. la data de inregistrare de 18.09.2019 este:

Actionar Actiuni Procent

Braiconf S.A. loc. Braila jud. Braila 70.063 38.2866 %

alti actionari I others 65.706 35,()057 °/cJ

Sandulescu Ilie 47.227 25,8077 %

TOTAL 182.996 100 %

12.1.1. Actiouari peste S'Y.,, direct sau indirect

Conform datelor detinute de catre Emitent, actionarii care detin mai mult de 5% din

drepturile de vot sunt Braiconf SA cu o detinere de 38.28%, (Braiconf SA - societatea ale carei

actiuni sunt listate pe SMT- BVB, este controlata de societatea Electroarges SA, societate listata la

randul ei pe Bursa de Valori Bucuresti care este controlata de dl. Stefan Constantin), persoana

fizica Sandulescu Tlie cu o detinere de 25,80% si Ignat Petre împreuna cu Ignat Ana cu o detinere ele

6.52%- (4.93%+ 1.59%).

12.1.2. Drepturi de vot

Actionarii principali ai emitentului nu au drepturi ele vot diferite fotii ele ceilalti actionari.

Toate actiunile emise de Emitent sunt ordinare.

12.1.3 Relatii de Control

Conform datelor detinute de catre Emitent, acesta are ca actionar semnificativ cu politie de

control persoana juridica Braiconf SA care detine 38,28 'Vo din drepturile de vot. societate care

este listata pe plata administrata de Bursa de Valori Bucurosu. Persoana juridica Braiconf SA este

controlata de societatea Electroarges SA, societate listata la rundul ei pe Bursa de Valori Bucuresti

care este controlata d-l Stefan Constantin.

Emitentul aplica principiile si transparenta impusa de legislatia pietei de capital.

•
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12.1.4. Acorduri asupra controlului

Emitentul nu are cunostinta despre acorduri a caror aplicare poate genera sau împiedica, la o

data ulterioara, o schimbare a controlului asupra emitentului.

2 l p •nre iiJf'i Ît1d"ri•11•,, c;;· ,I, 'lÎtl"dÎ

Emitentul declara ca nu detine informatii privind vreo procedura guvernamentala, judiciara

sau de arbitraj in ultimele 12 luni, care ar putea avea sau a avut recent efecte semnificative asupra

pozitiei financiare sau a profitabilitatii emitentului.

12.J Cunflir te de mtcreve

Emitentul declara ca nu detine informatii privind orice potential conflict de interese între

obligatiile fata ele emitem ale oricareia dintre persoanele mentionate la punctul I O. l. l si interesele

sale private si alte obligatii.

Emitentul declara ca nu cletine informatii privind orice întelegere sau acord cu actionarii

principali, clientii, furnizorii sau alte persoane, în temeiul carora oricare dintre persoanele

mentionate la punctul l o .1.1 a fost aleasa ca membru al unui organ de administrare, conducere sau

supraveghere sau membru al conducerii superioare.

Emitentul declara ca nu detine informatii privind existenta unei restrictii acceptata de

persoanele mentionate la punctul I O. I. I privind cesionarea, într-o anumita perioada de timp, a

valorilor mobiliare ale emitentului detinute de acestea, avand in vedere ca aceste persoane nu au

detineri directe.

1 7 .1. T ·anzc1r i,, 11 ·1 ·t· filiate

12.4. l Tranzactii parti afiliate

Standardele lnternatiouale de Raportare Financiara adoptate în conformitate cu

Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 nu se aplica emitentului.

Pentru perioada acoperita de informatiile financiare istorice si pâna la data Prospectului,

Emitentul declara ca nu a inregistrat nicio tranzactie cu parti afiliate.

12.5.1. Cuantumul capitalu lui emis pentru fiecare categorie de actiuni:

a) capitalul social autorizat total al emitentului: 457.490 lei

b) numarul de actiuni emise si achitate integral: 182.996 actiuni, numarul de actiuni emise, dar

neachitate integral: O

c) valoarea nominala a unei actiuni: 2,50 lei/actiune

•
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d) numarului de actiuni aflate în circulatie la data deschiderii exercitiului 2018: 182. 99G

actiuni: numarului de actiuni aflate în circulatie la data închiderii exercitiului 2018: 182.9%

actiuni.

Emitentul declara ca nu exista parii ale capitalului social varsate prin intermediul altor active

decat numerar in perioada vizata de situauile financiare anuale prezentate.

12.5.2 Actiuni care nu reprezinta capital

Emitentul nu a emis actiuni care nu reprezinta capital.

I 2.5.3. Acriuni proprii

Emitentul nu detine actiuni proprii.

12.5.4. Actiuni convertibile

Emitentul nu detine valorile mobiliare convertibile. preschimbabile sau însotite de bonuri de

subscriere.

I 2.5.5 Drepturi asociate capitalului

Emitentul declara ca nu exista inregisuate drepturi de achizitie sau obligatie aferenta capitalului

autorizat, dar neemis, sau vreun angajament de majorare a capitalului social.

12.5.6 Optiuni asupra capitalului

Emitentul declara ca nu exista informatii privind capitalul social care face obiectul unei optiuni sau

al unui acord conditionat sau neconditionat care prevede acordarea unor optiuni asupra capitalului.

12.6 Actul Consututtv

12.6.1. Restrictii statutare

Emitentul declara ca nu exista prevederi clin actul constitutiv. statut, carta sau vremi regulament

care ar putea avea ca efect amânarea. suspendarea sau împiedicarea schimbarii controlului asupra

emitentu lui.

1 · 7 Cnntrncte irnnort. nte

Emitentul declara ca nu exista contracte importante (altele decât cele încheiate în cadrul normal al

activitatii) încheiat de catre emitent. în cursul anului imediat anterior publicarii Prospectului.



13. DOCUMENTELE DISPONIBILE

Dupa aprobarea prezentului Prospect pot fi consultate dupa caz urmatoarele documente, pe

suport de hartie, la sediul Emitentului (Str. Stcfan cel Marc nr.S. Targu frumos. Judctul lasi, CP 705300)

sau al Intermediarului: (Bucuresti, Splaiul Unirii nr 4 bi B3 ap G.2.): prezentul Prospect,

Formularul de subscriere si Formulam! de revocare, Actul constitutiv al Emitentului. informatiile

financiare istorice anuale ale Emitentului pentru perioada acoperita de Prospect precum si rapoartele

auditorului si hotararea AGEA de majorare de capital social.

Prospectul, Formularul de subscriere si Formularul de revocare vor fi publicate pe site-ul

Intermediarului la adresa www.viennainvestment.ro, pe site-ul emitentului la adresa

www.aurorashoes.ro si pe site-ul BVB la adresa www.bvb.ro. Acest prospect este elaborat conform

prevederilor Regulamentului ASF. nr. 5/20 l 8, Legii nr. 24/2017 si Regulamentului delegat UE nr.

20 I !J/!)kO.

VlE?NA lnvestment Trust

Emitent

Aurora SA

Stefan Constat

Presedinte

Intermediar

•
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