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AN UNT 

de Oferta Publica de Cumparare a, actiunilor emise de societatea 

TRANSIL V ANIA-COM S.A. la pretul de 6 lei/actiune 

Decizia A.S.F. nr. R1 q din o 5 0±.2-0 tP 

1. Identificarea societatii vizate 

Emitentul - TRANSILVANIA COM S.A. MEDIAS este o societate pe actiuni, cu 

sediul in Mun. Medias str. M Eminescu nr. 4, Jud. Sibiu, Romania, Inregistrata la Registrul 

Comertului sub nr. J32/169/1991, CUI 804161, cu obiect de activitate COD CAEN - 6820 

"lnchirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate" 

Capitalul social al Emitentului este de 482.717,50 RON impartit in 193.087 actiuni 

cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune. 

Actiunile Emitentului se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti S.A., Segment 

ATS, Categoria AeRO Standard sub simbolul TRVC. 

Conform registrului actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., structura 

sintetica a actionariatului la data de 01.03.2018 era urmatoarea: ALCOMSIB SA loc. SIBIU 

- 183.029 actiuni reprezentand 94,7909% din capitalul social; Persoane fizice - 9.978 actiuni 

reprezentand 5, 1676% din capitalul social; Persoane juridice - 80 actiuni reprezentand 

0,0414% din capitalul social; 

2. Denumirea ofertantului 

Ofertantul - AL COMSIB S.A. este o societate pe actiuni, cu sediul in Mun. Sibiu, Pta. 

Talmaciu, nr. 1-3, jud. Sibiu, Romania, Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 

132/133/1991, CUI 2455050, cu obiect principal de activitate COD CAEN - 4711 "Comert 
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3. Numarul de valori mobiliare care fac obiectul ofertei si pretul ofer·'"" . Rn-" ~~ ·<:S>- • 
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AL COMSIB S.A., in calitate de Ofertant doreste sa achizitioneze un numar de 

5.655 actiuni emise de societatea TRANSILVANIA COM S.A., care sunt in circulatie sinu 

sunt detinute de catre acesta sau de persoana cu care actioneaza in mod concertat, 

reprezentand 2,93% din actiunile nominative, dematerializate si indivizibile. 
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In cazul în care Ofertantul va achizitiona toate actiunile obiect al Ofertei, acesta 

împreuna cu persoana cu care actioneaza în mod concertat va detine 100% din capitalul social 

al Emitentului. 

Pretul oferit pentru o actiune de ofertant in cadrul ofertei publice de comparare 

este de _ ....,6.....__lei/actiune. La acest pret valoarea ofertei este de 3 3 . !.:} 3o lei. 

4. Denumirea intermediarului ofertei 

Intermediarul Ofertei este S.S.l.F. GOLDRING S.A., persoana juridica romana, cu 

sediul central în Tirgu Mures, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 56 A, Cod Postai 540014, 

telefoane 0265 269 195, 0365 801 839, fax 0265 269 195, e-mail: goldring@goldring.ro, site 

web: www.goldring.ro, Cod Unic de lnregistrare Fiscala R010679295, numar de înregistrare 

la Registrul Comertului J26/440/l 998, autorizat prin Decizia CNVM 2734/08.08.2003, 

înscris in Registrul public A.S.F. sub nr. PJROl SSIF I 260045, Atestat CNVM 

372/29.05.2006, reprezentata prin Zahan Virgil, in calitate de Director General. 

5. Numarul de actiuni emise de societatea vizata care sunt detinute de ofertant si 

de persoana cu care actioneaza in mod concertat 

Ofertantul detine 183 .029 actiuni reprezentand 94, 79% din capitalul social al 

Emitentului. Ofertantul actioneza in mod concertat cu Dl Aldea Ciprian Ilie - membru CA al 

ofertantului - care detine 4.403 actiuni reprezentand 2,28 % din capitalul social al 

Emitentului. 

Ofertantul împreuna cu persoana cu care actioneaza in mod concertat detin 187.432 

actiuni reprezentand 97,07% din capitalul social al Emitentului. 

6. Declaratie cu privire la faptul ca a fost intocmit un document de oferta si 

locurile unde poate fi obtinut. Daca documentul de oferta este di o ·bil in 
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Ofertantul declara ca s-a întocmit un Document de Oferta, con~.::·~'?pf~i~â~ri{ 
..... . 

reglementarilor în vigoare. · R·:=:.1 ~,,..~.J>-

In conformitate cu art. 8 din Legea nr. 24/2017, Documentul de oferta pe suport de 

hartie poate fi obtinut de la sediul Ofertantului - societatea AL COMSIB SA, la sediul 

Intermediarului Ofertei - S.S.l.F. GOLDRING SA, sau de la sediul Bursei de Valori 
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Bucuresti - in calitate de operator al sistemului alternativ de tranzactionare AeRO, pe care 

sunt admise la tranzactionare actiunile Emitentului. 

Obtinerea Documentului de Oferta pe suport hartie de la sediile altor intermediari se 

va putea efectua numai in cazul in care acestia au semnat si transmis catre S.S.I.F. 

GOLDRING S.A. angajamentul de respectare a conditiilor Ofertei. 

Documentul de oferta va fi disponibil in mod gratuit: 

a) pe suport de hartie, la sediul central al Intermediarului S.S.I.F. GOLDRING S.A., 

situat pe str. Tudor Vladimirescu nr. 56/A, Tirgu Mures jud. Mures, cod postai 

540014, Fax: +4 0365 455 254 si la agentiile sale: Agentia din Cluj-Napoca str. 

Samuil Micu nr. IA, ap.2, Cluj, Tel/Fax: +4 0264 430 031, Agentia din Sibiu str. 

Nicolaus Olahus nr. 5, corp B, et. 2, Sibiu, Tel/Fax: +4 0369 454 696, Agentia din 

Arad str. Barabas Bela nr. 27, Arad, Tel/Fax: +4 0257 212 151; la sediul 

Ofertantului, in Mun. Sibiu, Pta. Talmaciu, nr. 1-3, jud. Sibiu, Romania; precum si la 

sediul operatorului de sistem Bursa de Valori Bucuresti, situat pe Bulevardul Carol 

I nr. 34 - 36, etaj 14, sector 2, cod postai 020922, Bucuresti, Romania, incepand cu 

data publicarii Anuntului de Oferta; si 

b) informat electronic, pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro) 

si a Intermediarului S.S.I.F. GOLDRING S.A. (www.goldring.ro). 

Documentul de Oferta pe suport de hartie este disponibil gratuit publicului din ziua 

aparitiei Anuntului de Oferta si pana la inchiderea Ofertei. 

7. Perioada de derulare a ofertei 

Oferta Publica de Cum parare a actiunilor societatii TRANSILV ANIA-COM S.A., 

aprobata de catre A.S.F. in baza Deciziei nr. J'19 /os. o } . 20 tR se va desfasura cu folosirea 

exclusiva a sistemului de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti. 

Oferta poate fi initiata dupa cel putin 3 zile lucratoare de la data publicarii An untului 

de Oferta, anunt care se va publica intr-un ziar tiparit sau on-line precum x, "}?p~~ 

Intermediarului (www.goldring.ro) respectiv pe site-ul B.V.B. (www.bvb.ro). iJ<:J [)").·~::· , ':·~ \\ 

Perioada de derulare a ofertei este de 25 zile lucratoare. E ~ . ~n:-:> \Y }J 
Data initierii ofertei este 11.o"t-,.20 1f, iar data inchiderii ofertei este '1lr~: 1~;;·;;·) 
Prezenta Oferta este irevocabila pe intreaga perioada de derulare a a~"fJ0'{j~ice 

modificare a termenilor Ofertei se va publica in aceleasi conditii ca si anuntul privind 

lansarea ofertei. La data expirarii valabilitatii sale, Oferta devine caduca. 
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"Viza de aprobare aplicata pe documentul de oferta publica nu are valoare de garantie si 
nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a A.S.F. 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! 

INTERMEDIAR, 

GOLDRINGSA 

DIRECTOR GENERAL 
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