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INFORMATII GENERALE 

Subsciere Majorare Capital Social TRGI Drept de Preferinta 

 

Subscrierea facuta de către un Deținător de Drepturi de Preferință înseamnă că investitorul subscriitor este de 
acord să subscrie la Prețul de Subscriere. Fiecare investitor trebuie să se conformeze controalelor 
corespunzătoare în materie de spălare a banilor solicitate de Intermediarul relevant sau de Participantul prin 
intermediul căruia a subscris. 

Se va considera că fiecare Deținător de Drepturi de Preferință care subscrie a confirmat și a fost de acord că 
nu se poate baza pe informații sau declarații, altele decât cele conținute de Prospect sau orice supliment la 
prospect, că, în cazul în care legile oricărei jurisdicții în afara României sunt aplicabile contractului 
respectivului investitor cu Intermediarul sau cu Participantul prin care s-a făcut subscrierea, respectivul 
investitor a respectat toate reglementarile aplicabile și că informațiile personale ale respectivului subscriitor 
pot fi deținute sau utilizate de Intermediar sau de Participantul prin care se face subscrierea sau de Emitent în 
scopuri legate de Ofertă, care pot include furnizarea datelor sale către terțe părți pentru a efectua verificări ale 
referințelor privind creditele anterioare, verificări în materie de spălare a banilor și pentru depunerea unor 
declarații fiscale, precum și pentru păstrarea unei evidențe a subscrierilor în baza Ofertei pentru o perioadă de 
timp rezonabilă. 

Subscrierile de către Deținătorii de Drepturi de Preferință nu vor fi validate dacă: 

 suma transferată în Conturile Colectoare este mai mică decât Prețul de Subscriere, înmulțit cu 
numărul de Acțiuni Noi subscrise de respectivul actionar; sau 

 procedurile de subscriere nu au fost respectate. 

Validarea subscrierilor efectuate de acționari cu dețineri în Secțiunea I a Depozitarului Central prin 
intermediul Intermediarului se va face după verificarea documentelor depuse sau prezentate de Deținătorul 
de Drepturi de Preferință și după verificarea existenței Drepturilor de Preferință și a încasării contravalorii 
Acțiunilor Noi subscrise în contul Emitentului. Registrul acționarilor cu dețineri în Secțiunea I a 
Depozitarului Central, precum  și numărul drepturilor de preferință alocate acestora va fi comunicată 
Intermediarului de către Emitent, 

Validarea subscrierilor efectuate de către acţionari cu deţineri în Secţiunea a II-a  si a III-a  a Depozitarului 
Central va fi realizată de Intermediar/ Participanţi numai după verificarea deţinerilor Drepturilor de 
Preferință de către fiecare Deținătorul de Drepturi de Preferință. Instrucțiunile de subscriere se introduc în 
baza Drepturilor de Preferință deținute de investitori iar fondurile bănești sunt decontate prin mecanismul de 
decontare administrat de Depozitarul Central în cadrul sesiunii zilnice de decontare. Responsabilitatea 
validării şi decontării subscrierilor revine Intermediarului, respectiv celorlalţi Participanti prin intermediul 
cărora investitorii vor realiza subscrieri. O subscriere pentru achiziționarea Acțiunilor Noi nu poate fi 
acoperită printr-o combinație de sume disponibile în contul(urile) de client și de ordine de plată direct într-un 
cont bancar pentru sumele rămase. Numerarul existent în contul de client deschis la un Intermediar sau 
Participant care este destinat plății Acțiunilor Noi nu poate fi utilizat de Deținătorul de Drepturi de Preferință 
pentru alte tranzacții. 

Subscrierile efectuate de Deținătorii de Drepturi de Preferință cu dețineri în Secțiunea I a Depozitarului 
Central vor fi validate cu condiția ca, până la sfârșitul zilei de ___________________ 2022, respectiv 
ultima zi lucrătoare a perioadei de derulare, subscrierea să fie însoțită de documentele de subscriere (dacă 
este cazul) și de dovada plății Prețului de Subscriere, înmulțit cu numărul de Acțiuni Noi subscrise („Dovada 
Plății”), reprezentând transfer bancar în Contul Colector, deschis în RON, având IBAN 
RO12BRDE445SA06978534450, deschis la Banca Banca Romana de Dezvoltare/GSG, Beneficiar 
Transporturi Auto Giulesti S.A. (singura Dovadă a Plății acceptată în cazul Deținătorilor de Drepturi de 
Preferință care dețin acțiuni ale Emitentului în Secțiunea I a Depozitarului Central), cu condiția ca respectivul 
cont să fie creditat cel târziu la ora 15:00 EET din data de ____________________2022,  respectiv ultima 
zi lucrătoare a perioadei de  derulare. 

Ordinul de plată trebuie să cuprindă codul numeric personal / seria pașaportului / codul de identificare al 
investitorului. Numărul contului care trebuie completat în formularul de subscriere trebuie să fie numărul 
contului din care se transferă efectiv suma aferentă subscrierii. Sumele transferate în contul bancar sau în 
contul de client nu vor fi purtătoare de dobândă în favoarea respectivului investitor. 

Combinarea mai multor ordine de plată pentru o singură subscriere valabilă nu este permisă. Prețul pentru 
Acțiunile Noi cumpărate nu include comisioanele bancare sau alte taxe aplicabile, inclusiv orice comisioane 
sau taxe aplicabile ale instituțiilor relevante ale pieței de capital. Investitorii trebuie să aibă în vedere taxele 
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aplicabile transferurilor bancare și durata acestora. Subscrierile vor fi luate în considerare numai pentru suma 
efectiv transferată în Contul Colector relevant sau în contul (conturile) de client respective.  

Dacă suma transferată de un Deținător de Drepturi de Preferință în Contul Colector relevant sau în contul 
(conturile) de client respective este mai mare decât Prețul de Subscriere înmulțit cu numărul de Acțiuni Noi 
menționat în formularul/ordinul de subscriere, subscrierea va fi validată numai pentru numărul de Acțiuni 
Noi menționat în respectivul formular/ordin, eventuala diferenta fiind ulterior restituita. Dacă suma 
transferată de un Deținător de Drepturi de Preferință este mai mică decât Prețul de Subscriere, înmulțit cu 
numărul de Acțiuni Noi menționat în formularul/ordinul de subscriere, sau dacă procedurile de subscriere 
din prezentul document nu au fost respectate, subscrierea va fi invalidată pentru numărul total de Acțiuni Noi 
subscrise, iar actionarului i se va restitui suma transferată în termen de 5 (cinci) Zile Lucrătoare de la 
închiderea subscrierii. 

În cazul în care un Deținător de Drepturi de Preferință a subscris un număr mai mare de Acțiuni Noi decât ar 
putea subscrie conform Drepturilor de Preferință pe care le deține și a transferat în Contul Colector sau în 
contul (conturile) de client respectiv o sumă mai mare, subscrierea va fi validată doar pentru numărul de 
Acțiuni Noi care ar putea fi subscrise conform numărului de Drepturi de Preferință deținute de respectivul 
Deținător de Drepturi de Preferință. 

Subscrierile pentru Acțiunile Noi care nu sunt validate nu vor fi luate în considerare. Subscrierile pentru 
Acțiunile Noi nu vor fi validate dacă procedurile de subscriere prevăzute în prezentul Prospect nu au fost 
îndeplinite. Subscrierile pentru Acțiunile Noi care nu au fost validate vor fi anulate. Orice restituiri către 
investitori se vor efectua fără acordarea de dobânzi și vor fi nete de orice comisioane de transfer bancar și 
orice comisioane aplicabile ale instituțiilor pieței, în contul bancar precizat de fiecare investitor în formularul 
de subscriere depus în legătură cu achiziționarea Acțiunilor Noi, în contractul de servicii de investiții 
financiare sau agreat în alt mod cu Intermediarul sau cu Participantul prin care s-a făcut subscrierea, după 
caz. Nu se va plăti nicio dobândă investitorilor cu privire la sumele respective. Dacă un investitor a indicat mai 
mult de un cont pentru restituirea oricăror asemenea sume, întreaga sumă poate fi restituită doar în unul 
dintre conturile indicate de investitor, la libera alegere a Intermediarului sau Participantului, după caz. 

În cazul unui Deținător de Drepturi de Preferință ale cărui Drepturi de Preferință, la data efectuării 
subscrierii, au fost înregistrate într-un cont al unui Participant, inclusiv al Intermediarului, deschis în 
Secțiunea II, acesta poate subscrie în mod valabil prin respectivul Participant/ Intermediar, dacă a încheiat cu 
acesta din urmă un contract de prestări de servicii de investiții, fără a avea obligația de a depune 
documentația de identificare prevăzută mai jos, cu excepția cazului în care au intervenit schimbări în legătură 
cu datele sale de identificare de la data ultimei actualizări. 

În cazul subscrierilor efectuate prin Intermediar corespunzătoare Drepturilor de Preferință înregistrate în 
Secțiunea I la momentul efectuării subscrierii, deținătorul de Drepturi de Preferință va depune sau transmite 
Intermediarului Formularul de Subscriere completat în mod corespunzător de Deținătorul de Drepturi de 
Preferință în două exemplare originale (sau transmise prin e-mail conform procedurilor din acest Prospect), 
însoțit de o Dovadă a Plății și de documentele enumerate mai jos, care vor fi furnizate în limba engleză sau 
română. 

Pentru evitarea oricărui dubiu, Intermediarul este responsabil pentru verificarea documentelor care 
corespund subscrierilor pe care le primește și nu va fi responsabil pentru verificarea sau validarea 
subscrierilor de Acțiuni Noi realizate prin Participanți, pentru aceștia din urmă răspunderea aparținând 
Participantului prin intermediul căruia a fost realizată subscrierea. 

Formularul de subscriere va fi transmis în original, completat, semnat olograf de către investitor, sau prin e-
mail, semnat cu semnătura electronică calificată in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 
910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața 
internă, însoțit de Dovada Plății și documentația relevanta stabilita prin Prospect. 


