
 
 

  

ANUNT IMPORTANT AL SOCIETATII PENTRU SESIUNEA A-II-A 

 
INVITATIE DE 

SUBSCRIERE SESIUNEA A-II-A 
 

Prin prezenta, Consiliul de Administratie al ABC ASIGURARI-REASIGURARI S.A., societate 
din Romania, cu sediul social in Romania, Bucuresti, Strada Scoala Floreasca, nr. 24, sector 
1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/3129/1997, CUI 
9438013, inregistrata la ASF sub nr. RA 035/2003 (denumita in continuare „Societatea”), 
va informeaza ca: 

1.   La data de 03.05.2022 a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 

1853/03.05.2022 Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societatii nr. 
42/30.03.2022 („HAGEA 42”) prin care s-a aprobat majorarea capitalului social 
prin aport in numerar, cu suma maxima de 34.000.000 lei (RON), de la valoarea de 
19.760.000 lei (RON) la valoarea maxima de 53.760.000 lei (RON), prin emiterea 

unui număr de 3.400.000 acțiuni noi, nominative, emise in forma dematerializata, 
cu valoarea nominala de 10 lei (RON)/acțiune.  

2.   Conform Procedurii de majorare a capitalului social - anexa la HAGEA nr. 42 
(„Procedura”) majorarea capitalului social va parcurge doua etape / sesiuni.  

3.   Prima sesiune de majorare (în care acționarii înregistrați la Data de referință, 
28.02.2022, își pot exercita dreptul de preferință) s-a încheiat la data de 
06.06.2022. 

4.    Analizand valoarea subscriptiilor si a varsamintelor efectuate, precum si numarul 
actiunilor ramase la incheierea primei sesiuni Consiliul de Administratie dispune 
(potrivit Procedurii) sa se organizeze si o a doua sesiune de subscriere. 

5.   Consiliul de Administratie a constatat, prin Hotararea nr. 230/09.06.2022, ca 
numarul de Actiuni Ramase și care pot fi subscrise și vărsate în a doua Sesiune de 
subscriere este de 3.339.979 actiuni (3.400.000 – 60.021), avand o valoare 
nominala totala de 33.399.790 RON. 

6.     Potrivit Procedurii, Termenul de Subscriere pentru cea de-a doua sesiune este de 
10 zile de la data publicarii pe website-ul Societății a invitației de participare. 

Intrucat invitația de participare a fost publicată la data de 09.06.2022 
termenul de subscriere în a doua sesiune se va împlini la finalul zilei de 
20.06.2022. 

7.    In aceste condiții, Consiliul de Administratie adresează Acționarilor Eligibili, deci 
tuturor acționarilor care au participat în prima sesiune de efectuare a 
vărsămintelor, prezenta invitatie de a participa la cea de-a doua sesiune de 
subscriere și de efectuare a vărsămintelor, incepand cu data publicarii prezentei 
invitatii de participare pe site-ul Societatii, respectiv 09.06.2022 și până la finalul 

zilei de 20.06.2022. Conform Procedurii de majorare, o copie a Invitației de 
subscriere va fi transmisă Acționarilor Eligibili la adresele de e-mail menționate în 
Formularul de subscriere pentru sesiunea I. 

 

Presedinte, 
Ec. Emil Timofti 

 

 


