
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:

Conform art. 7 alin. (1) din Regulamentul nr. 17/2014, societatea ale carei 
actiuni  sunt  tranzactionate  pe  Piata  RASDAQ  are  obligatia  de  a  achita 
contravaloarea actiunilor detinute de actionarii  care si-au exercitat  dreptul  de 
retragere din societate in conditiile prevazute de Legea nr. 151/2014, in termen 
de maximum 30 de zile lucratoare calculate de la data:

a) expirarii termenului prevazut la art. 6 alin. (2) – data la care expertul 
autorizat  independent  efectueaza  demersurile  necesare  in  vederea  finalizarii 
raportului privind pretul in termen de maximum 30 de zile de la desemnare, 
pentru  cererile  depuse  pana  la  data  efectuarii  de  catre  societate  a  raportului 
prevazut  la  art.  8  lit.  d)  –  stabilirea  de  catre  expertul  autorizat  independent 
desemnat de ONRC a pretului actiunilor ce urmeaza sa fie platite actionarilor 
care solicita retragerea din societate;

b)  depunerii  cererii,  pentru  cererile  depuse  ulterior  efectuarii  de  catre 
societate a raportului curent prevazut la art. 8 lit. d) - stabilirea de catre expertul 
autorizat independent desemnat de ONRC a pretului actiunilor ce urmeaza sa fie 
platite actionarilor care solicita retragerea din societate.

Astfel,  avand in vedere faptul ca termenul limita la care trebuia sa fie 
finalizat raportul expertului s-a implinit la data de 24.04.2015, pentru actionarii 
care au depus cereri de retragere din societate  inainte de a fi depus de catre 
expertul autorizat independent raportul privind pretul actiunilor, termenul limita 
pentru  achitarea  contravalorii  actiunilor  acestora  se  implineste  la  data  de 
09.06.2015.

Pentru actionarii care au depus cereri de retragere din societate dupa ce a 
fost  depus  de  catre  expertul  autorizat  independent  raportul  privind  pretul 
actiunilor, termenul de limita pentru achitarea contravalorii actiunilor este de 30 
de  zile  lucratoare  de  la  data  la  care  a  fost  depusa  cererea  de  retragere  a 
actionarilor.
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