
ANUNT DE OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE A 
ALBALACT S.A.

Prin Decizia nr. A/81/04.02.2014 Autoritatea pentru Supraveghere Financiara a aprobat Oferta Publica de
Cumparare a ALBALACT SA, avand ca Ofertant si societate vizata - emitent pe ALBALACT SA si Intermediar SSIF
Carpatica Invest SA.

1. Identificarea societatii vizate :

Emitentul si ofertantul este ALBALACT S.A., cu sediul in Com Galda de Jos DN 1, KM 392 + 600, Jud. Alba,
Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1/70/1991, CUI 1755369, cu obiect de activitate cod CAEN 1051-
"Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor ".

Capitalul social al societatii este de 65.270.886,70 lei impartit in 652.708.867 actiuni cu valoare nominala de
0,10 lei/actiune. Structura sintetica a actionariatului ALBALACT SA la data de 18 decembrie 2013 este
urmatoarea:

1. CRISWARE HOLDINGS LIMITED loc. NICOSIA CYP - 175.293.000 - 26.86% din capital social,
2. RC2 (CYPRUS) LIMITED loc. CYPRUS CYP - 166.100.478 - 25.45% din capital social, 
3. CRONIAR HOLDINGS LIMITED loc. NICOSIA CYP - 102.276.500 - 15.67% din capital social,
4. Persoane fizice - 127.741.858 actiuni - 19.57% din capital social, 
5. Persoane juridice - 81.297.304 actiuni - 12.45% din capitalul social.
Actiunile ALBALACT S.A., se tranzactioneaza pe piata XMBS (RASDAQ), administrata de Bursa de Valori

Bucuresti, avand simbolul ALBZ.

2.Numarul de valori mobiliare care fac obiectul ofertei si pretul oferit

Ofertantul intentioneaza sa achizitioneze 19.581.000 actiuni, reprezentand 3% din capitalul social al
emitentului. In cazul in care va achizitiona toate actiunile care fac obiectul ofertei, ofertantul va detine in nume
propriu 22.301.000 actiuni proprii, repezentand 3,42% din capitalul social al emitentului. .

Pretul oferit de ofertant pentru o actiune in cadrul ofertei publice de cumparare este de 0,159
lei/actiune.

La acest pret valoarea ofertei este de 3.113.379 lei.

3.Denumirea intermediarului ofertei

Intermediarul ofertei este SSIF CARPATICA INVEST SA, persoana juridica romana, cu sediul central in Mun.
Sibiu, Str. M. Viteazu nr. 5, Jud. Sibiu, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului al judetului Sibiu la pozitia
J32/1000/1996, cod fiscal 8240700, reprezentata prin Golea Cosmin Toma, in calitate de Director General.

4.Numarul de actiuni emise de societatea vizata care sunt detinute de ofertant si de persoanele cu care
actioneaza in mod concertat

Ofertantul detine in nume propriu 2.720.000 actiuni proprii reprezentand 0,42% din capitalul social al
emitentului. 

Achizitia de actiuni de catre Ofertant in cadrul Ofertei Publice face parte din programul de rascumparare
aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Albalact S.A.nr 3/24.09.2013 publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 5420/17.10.2013 cu scopul reducerii capitalului social.

5. Declaratie cu privire la faptul ca a fost intocmit un document de oferta si locurile unde poate fi obtinut ;
locurile si perioada de timp in care forma tiparita a acestuia este disponibila pentru public

Conform prevederilor reglementarilor in vigoare, a fost intocmit un Document de Oferta Publica de
Cumparare.

In conformitate cu art. nr.175 din Legea nr.297/2004, documentul de oferta pe suport de hartie poate fi
obtinut de la sediul intermediarului, respectiv Mun. Sibiu, Str. M. Viteazu nr. 5, Jud. Sibiu, intre ora 9.00 si ora
17.00, sau de la sediile altor intermediari autorizati de ASF care au semnat un angajament in legatura cu oferta,
pe toata durata ofertei in zilele lucratoare. 

De asemenea documentul de oferta va fi postat pe site-ul intermediarului www.carpaticainvest.ro si al
ofertantului www.albalact.ro.

Documentul de oferta pe suport de hartie este disponibil gratuit actionarilor de la data publicarii anuntului de
oferta si pana la inchiderea ofertei.

6. Perioada de derulare a ofertei

Oferta va fi initiata dupa 3 zile lucratoare de la data publicarii anuntului de oferta. Perioada de derulare a
ofertei este de 15 zile lucratoare ; data initierii ofertei este 11.02.2014, iar data inchiderii ofertei este
03.03.2014.

7. Alte informatii

Oferta publica de cumparare se va desfãºura cu folosirea exclusiva a sistemelor pieþei XMBS a Bursei de Valori
Bucuresti; derularea si decontarea ofertei se va realiza utilizand procedurile Bursei de Valori Bucuresti. Acþionarii 
pot accepta in mod valid oferta prin completarea înainte de expirarea ofertei a doua copii ale formularului de
acceptare a ofertei la orice intermediar autorizat, care va furniza formularul respectiv, conform Documentului de 
Oferta. 

VIZA DE APROBARE APLICATA PE DOCUMENTUL DE OFERTA PUBLICA NU ARE 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 DOCUMENTULUI DE OFERTA IN PRIVINTA EXIGENTELOR LEGII SI ALE NORMELOR ADOPTATE IN 
APLICAREA ACESTEIA.

CITITI DOCUMENTUL DE OFERTA CU ATENTIE INAINTE DE A SUBSCRIE !

  OFERTANT,  INTERMEDIAR,
         ALBALACT SA          CARPATICA INVEST

PRESEDINTE             DIRECTOR GENERAL
     CIURTIN PETRU RAUL         GOLEA COSMIN TOMA


