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- Plasament privat: acțiunile noi nesubscrise în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de 
preferință vor fi oferite spre subscriere în cadrul unui plasament privat, exceptat de la obligația 
întocmirii și publicării unui prospect; 

- Tranzacționare: Drepturile de Preferință nu sunt tranzacționabile. Ulterior încheierii perioadei 
de exercitare a dreptului de preferință și a plasamentului privat, Med Life S.A. va solicita 
admiterea acțiunilor noi alocate în cadrul majorării de capital social la tranzacționare pe piața 
reglementată a Bursei de Valori București. 

Prospectul Proporționat este, de asemenea disponibil, pe website-ul SSIF Tradeville S.A., 
www.tradeville.eu, și pe website-ul Bursei de Valori București la adresa www.bvb.ro.  

 

Viza de aprobare aplicată prospectului de ofertă nu constituie o garanție sau o altă formă de apreciere 

de către Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la oportunitatea, avantajele sau 

dezavantajele, profitul sau riscurile implicate în tranzacțiile încheiate după acceptarea ofertei publice, 

care fac obiectul deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai conformitatea prospectului 

cu cerințele legii și ale normelor adoptate pentru aplicarea acesteia. 

 

 
__________________ 
Mihail Marcu 
Preşedinte Consiliu de Administraţie 

 


































































































































































































































































































































































































































































































































