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        Nr. 5590/02.06.2020 

Catre 

Autoritatea de Supraveghere Financiara  

Bursa de Valori – Bucuresti  

RAPORT CURENT 

Conform Regulamentului ASF. nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii 

24/2017 privind emitentii de instrumente financiaresi operatiuni de piata. 

Data raportului: 02.06.2020 

Denumirea enitatii emitente: CEMACON S.A.  

Sediul social:  Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 178K, etaj 1, judetul Cluj 

e-mail: office@cemacon.ro 

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 677858 

Numarul de ordine in Registrul Comertul: J12/2466/2012 

Capital social subscris si varsat: 50.565.353,3 lei 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - 

Categoria Standard. 

1.      Evenimente importante de raportat 

a)   Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul. 

b)  Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul. 

c)  Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul. 

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul. 

e) Alte evenimente: Notificarea tranzactiilor efectuate de catre persoanele cu responsabilitati de 

conducere si/sau de catre persoanele care au o legatura stransa cu acestea 

CEMACON S.A. (emitentul) aduce la cunostinta investitorilor tranzactiile cu actiunile emitentului efectuate 

de catre persoanele cu responsabilitati de conducere si/sau de catre persoanele care au o legatura stransa 

cu acestea in data de 28.05.2020 si 29.05.2020. Tranzactiile au fost notificate emitentului de catre 

persoanele cu responsabilitati de conducere si/sau de catre persoanele care au o legatura stransa cu 

acestea in conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital si sunt anexate la prezentului document. 

        Liviu-Ionel Stoleru 

    Presedinte al Consiliului de Administratie 



Notificarea și publicarea tranzacțiilor efectuate de către persoanele cu responsabilități de conducere și de către persoanele care au o legătură strânsă cu acestea

Numele Poziție/funcție Notificarea 

inițială/        
Modificare

Denumirea Cod LEI Descrierea 

instrumentului 

financiar, a tipului 

de instrument 

Codul de 

identificare

Natura 

tranzacției
Prețul 

(prețurile)
Volumul

 (volumele) 

Preț Volumul 

agregat

Data 

tranzacției

PAVAL HOLDING SRL

DRAGOS PAVAL - 

membru CA          

DANA BEJU - 

membru CA          

MARIAN ADAM - 

membru CA

   Initiala CEMACON S.A. 254900T01T4FKBLCWU07
 Actiuni 

ROCEONACNOR0
CUMPARARE

0,309          

0,310          

50000            

198114            
0.310 248,114 5/28/2020

Bursa de Valori 

Bucuresti 
XBSE

Administrator,

Paval Adrian

Locul tranzacției

Datele persoanei 

care exercită 
responsabilități de 

conducere/ale 

persoanei care are o 

legătură strânsă cu 
aceasta

Motivul notificarii

Detalii aferente emitentului, 

participantului la piața certificatelor de 
emisii, platformei de licitație, 

adjudecătorului sau entității de 
supraveghere a licitațiilor

Detalii privind tranzacția (tranzacțiile) 

Prețul (prețurile) și volumul 
(volumele)

Informații agregate



Notificarea și publicarea tranzacțiilor efectuate de către persoanele cu responsabilități de conducere și de către persoanele care au o legătură strânsă cu acestea

Numele Poziție/funcție Notificarea 

inițială/        
Modificare

Denumirea Cod LEI Descrierea 

instrumentului 

financiar, a tipului 

de instrument 

Codul de 

identificare

Natura 

tranzacției
Prețul 

(prețurile)
Volumul

 (volumele) 

Preț Volumul 

agregat

Data 

tranzacției

PAVAL HOLDING SRL

DRAGOS PAVAL - 

membru CA          

DANA BEJU - 

membru CA          

MARIAN ADAM - 

membru CA

   Initiala CEMACON S.A. 254900T01T4FKBLCWU07
 Actiuni 

ROCEONACNOR0
CUMPARARE 0.309 3,000 0.309 3,000 5/29/2020

Bursa de Valori 

Bucuresti 
XBSE

Administrator,

Paval Adrian

Locul tranzacției

Datele persoanei 

care exercită 
responsabilități de 

conducere/ale 

persoanei care are o 

legătură strânsă cu 
aceasta

Motivul notificarii

Detalii aferente emitentului, 

participantului la piața certificatelor de 
emisii, platformei de licitație, 

adjudecătorului sau entității de 
supraveghere a licitațiilor

Detalii privind tranzacția (tranzacțiile) 

Prețul (prețurile) și volumul 
(volumele)

Informații agregate


