
RAPORT CURENT
conform prevederilor regulamentului UE nr. 596/2014 privind abuzul de piata,

ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni
de piata, respectiv ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si

operatiuni de piata

Data Raportului: 02.04.2021

Denumirea emitentului: S.C. SOMETA S.A. TĂŞNAD
Sediul social: Loc. TĂŞNAD, Str. N.BĂLCESCU Nr. 29, Jud. SATU MARE
Tel.: 0261-825400
Nr. şi data înregistrării la O.R.C.: J30/76/1991
C.U.I.: RO 643898
Capital social subscris şi vârsat: 359.249 lei
Piaţa reglamentată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de S.C. SOMETA S.A., este
Bursa de Valori Bucureşti, Piaţa AeRO Standard.
Data constituirii: 08.03.1990
Durata societăţii: nelimitată.

Punctul I. Evenimente importante de raportat:
a)  Schimbări în controlul asupra societăţii Nu este cazul
b) Achiziţii sau înstrăinări substanţiale de active Nu este cazul
c) Procedura falimentului Nu este cazul
d) Tranzacţii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr. 297/2004            Nu este cazul
e) Alte evenimente:

1. MODIFICARE RAPORT CURENT  din 01.04.2021 -NOTIFICARE DETINERI MAJORE

SOMETA S.A., in calitate de emitent de instrumente financiare, informeaza partile interesate
referitor la receptionarea Notificarii detinerilor majore inregistrata la Someta SA cu nr.
1396/02.04.2021, notificare care modifica notificarea inregistrata in evidenta Someta cu nr.1395 /
31.03.2021 care a constituit obiectul raportului curent transmis in 01.04.2021.

2. NOTIFICARE TRANZACȚII PERSOANE CARE AU LEGATURA STRANSA CU
PERSOANE CU RESPONSABILITĂȚI DE CONDUCERE din cadrul SOMETA S.A.

Someta SA  informeaza partile interesate referitor la receptionarea Notificarii privind tranzactiile
efectuate de catre persoane care au o stransa legatura cu persoanele cu responabilitati de
conducere din cadrul Someta SA  respectiv doamna Ardelean Dorina Florica-administrator al Damk
Complet srl este persoana in relatii stranse cu Ardelean Marius Daniel - Presedinte Consiliu de
Administratie si Director General al Someta SA inregistrata la Someta SA cu nr. 1397/02.04.2021

Atasam prezentului Raport:
● Formular standard pentru notificarea detinerilor majore inregistrat la Someta SA cu nr.

1396/02.04.2021
● Notificarea si publicarea tranzactiilor efectuate de catre persoanele cu responabilitati de

conducere si de catre persoanele care au o stransa legatura cu acestea inregistrata la
Someta SA cu  nr. 1397/02.04.2021

PRESEDINTE
Marius Daniel Ardelean



Anexa nr. 18, Reg. ASF nr. 5/2018

Formular standard pentru notificarea detinerilor majore

Notificarea detinerilor majore (de transmis catre emitentul relevant si catre autoritatea competenta)

1. Identitatea emitentului sau a emitentului actiunilor suport existente, la care sunt anexate
drepturi de vot

Nume: SOMETA S.A.
Adresa: Tasnad, N. Balcescu nr.29, jud. Satu Mare
CUI: RO 643898
Cod Registrul Comerţului: J30/76/1991

2. Motivele notificarii ( va rugam marcati casuta sau casutele corespunzatoare ):
[] O achizitie sau cedare a drepturilor de vot
[x] O achizitie sau cedare a instrumentelor financiare
[] Un eveniment prin care se modifica repartizarea drepturilor de vot
[] Altele ( va rugam specificati ):

3. Detalii ale persoanei subiect al obligatiei de notificare:

Numele/Denumirea
DAMK COMPLET SRL

Orasul si tara sediului social (daca este cazul )
Satu Mare, Pta. 25 Octombrie, Bl.13,
jud. Satu Mare, Romania

4. Numele/denumirea completa al/a actionarului/actionarilor (daca este diferit/sunt diferiti de
punctul 3 )

5. Data scaderii sub, a atingerii sau depasirii pragului ( procentului de vot )
05.03.2021

6. Totalul pozitiilor persoanelor subiect al obligatiei de notificare:

% din drepturile de
vot anexate
actiunilor ( totalul
din 7. A )

% din drepturile de
vot prin intermediul
instrumentelor
financiare ( totalul
din 7.B.1+ 7. B. 2 )

Totalul celor doua
exprimat
procentual (
7.A+7.B )

Numarul total de
drepturi de vot ale
emitentului

Situatia rezultata,
la data la care s-a
scazut sub, s-a
depasit sau atins
pragul

22.46 % 0 22.46 % 3592492

Pozitia la data
notificarii
anterioare ( daca
este cazul )

0 0 0 0

Nr. intr. Someta: 1396/02.04.2021



7. Informatii de notificat cu privire la situatia rezultata, la data la care s-a depasit, s-a scazut
sub sau s-a atins pragul

A: Drepturile de vot anexate actiunilor

Numarului drepturilor de vot % din drepturile de vot

Clasa/Tipul de actiuni
Codul: actiuni
comune,
cod ISIN: SOTA

Direct Art. 69,
alin (1)-(3) din
Legea
nr.24/2017)

Indirect Art. 70 din
Legea nr. 24/2017

Direct Art. 69 alin.
(1)-(3) din Legea
nr. 24/2017

Indirect Art. 70 din
Legea nr. 24/2017

178709 628256 4.97% 17.49%

Subtotal A 178709 628256 4.97% 17.49%

B 1: Instrumentele financiare in conformitate cu art. 73 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 24/2017

Tipul de instrument
financiar

Data expirarii (
data scadenta )

Perioada de
conversie/exercitar
e

Numarul
drepturilor de vot
care pot fi
achizitionate daca
instrumentul este
exercitat/convertit

% din drepturile de
vot

nu e cazul

Subtotal B.1

B 2: Instrumente financiare cu un efect economic similar in conformitate cu art. 73 alin. (1) lit. (b)
din  Legea nr. 24/2017

Tipul de
instrument
financiar

Data expirarii (
data scadenta )

Perioada de
conversie/
exercitare

Decontare
fizica sau in
numerar

Numarul
drepturilor de vot

% din drepturile
de vot

nu e cazul

Subtotal B. 2



8. Informatii in legatura cu persoana subiect al obligatiei de notificare  ( va rugam sa
marcati/bifati casuta corespunzatoare ):
[x] Persoana subiect al obligatiei de notificare nu este controlata de catre nici o persoana fizica sau
entitate legala si nu controleaza nici o entitate ( entitati ) care are ( au ) in mod direct sau indirect o
expunere in emitentul actiunilor suport.
[x] Lantul complet al persoanelor controlate prin intermediul carora se detin efectiv drepturi de vot
si/sau instrumente financiare, incepand cu persoana fizica sau entitatea legala de ultim nivel care le
controleaza:

Numele/Denumirea % din drepturile de
vot daca acesta
este egal sau mai
mare decat pragul
care trebuie
notificat

% din drepturile de vot
prin intermediul
instrumentelor
financiare daca acesta
este egal sau mai mare
decat pragul care
trebuie notificat

Totalul celor doua
daca acesta este egal
sau mai mare decat
pragul care trebuie
notificat

SC. Iorama Invest Steel srl
Ardelean Marius Daniel
Bilanici Rares
Galea Lucian Ionut

2.22%
5.07%
5.06%
5.07%

2.22%
5.07%
5.06%
5.07%

9. In cazul votului prin reprezentant: [ numele/denumirea mandatarului ] va inceta sa detina [%
si numarul ] drepturi de vot incepand cu [data]

10. Informatii suplimentare
actualizare notificare initiala [30.03.2021]

Intocmit la
02.04.2021

S.C. Damk Complet SRL S.C. Iorama Invest Steel srl
Ardelean Dorina Florica Ardelean Marius Daniel



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

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) 

Secțiune care trebuie să fie repetată pentru: (i) fiecare tip de instrument; (ii) fiecare tip de tranzacție; 

(iii) fiecare dată; și (iv) fiecare loc în care au fost efectuate tranzacțiile 

Prețul (prețurile) și volumul 
(volumele)

Informații agregate

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 Locul tranzacției

DAMK Complet srl Ardelean Dorina Florica - administrator 
Damk Complet srl este persoana in relatii 

stranse cu Ardelean Marius Daniel -
Presedinte Consiliu Administratie si

Director General Someta SA

Initiala SOMETA S.A. 254900960LQMY5
HI9V86

ACTIUNI 
ROSOTAACNOR1

CUMPARARE 0.56 178709 0.56 178709 05.03.2021 Piata reglementata
BVB

Nr. intr. Someta: 1397/02.04.2021


