
IN ATENTIA ACTIONARILOR SOCIETATII VEST ENERGO S.A.

Avand  in  vedere  prevederile  Legii  nr.  151/2014  privind  clarificarea
statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata RASDAQ sau pe
piata  valorilor  mobiliare  necotate  si  ale  Regulamentului  nr.  17/2014  privind
statutul juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata RASDAQ sau pe
piata valorilor mobiliare necotate, supunem atentiei dvs. urmatoarele aspecte:

In  cadrul  Adunarii  Generale  Extraordinare  a  Actionarilor  din  data  de
22.01.2015,  s-a  luat  hotararea  ca  S.C.  VEST-ENERGO  S.A.  sa  nu  faca
demersurile legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor
emise  de  societate  pe  o  piata  reglementata  sau  a  tranzactionarii  acestora  in
cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare. 

Astfel, conform art. 3 din Legea nr. 151/2014, actionarii au dreptul de a se
retrage din societate.

Data  de  identificare  a  actionarilor  care  au  dreptul  de  a  se  retrage  din
societate este data de inregistrare stabilita de Adunarea Generala Extraordinara a
Actionarilor – data de 06.02.2015.

Actionarii au dreptul de a se retrage din societate, in termen de 90 de zile
de la publicarea hotararii  adunarii  generale a actionarilor,  conform art.  3 din
Legea nr. 151/2014. 

Hotararea  Adunarii  Generale  Extraordinare  a  Actionarilor  S.C.
VEST-ENERGO S.A. din data de 22.01.2015 a fost publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, Nr. 775/11.02.2015.

Cererile formulate de actionari vor primi numar de inregistrare din partea
societatii VEST ENERGO S.A.

In  vederea  stabilirii  pretului  ce  urmeaza  a  fi  platit  de  catre  societatea
VEST ENERGO S.A. pentru actiunile detinute de actionarii care si-au exercitat
dreptul  de  retragere  din  societate,  Consiliul  de  Administratie  al  S.C.  VEST
ENERGO  S.A.  are  obligatia  sa  solicite  Oficiului  Registrului  Comertului
numirea unui expert autorizat independent in termen de cel mult 5 zile lucratoare
ulterioare primirii de catre societate a primei cereri de retragere din societate,
conform art. 6 din Regulamentul nr. 17/2014.

1



Expertul autorizat independent desemnat efectueaza demersurile necesare
in vederea finalizarii raportului privind pretul in termen de maximum 30 de zile
lucratoare de la desemnare.

Actionarii  care  au  depus  cereri  de  retragere  din  societate,  conform
prevederilor Legii nr. 151/2014, anterior efectuarii de catre societate a raportului
mentionat  mai  sus,  au  dreptul  de  a-si  retrage  cererile  in  termen  de  10  zile
lucratoare de la data acestui raport.
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