Oferta privind emisiunea de noi acțiuni emise de Med Life S.A. în cadrul unei majorări de
capital social cu acordarea dreptului de preferință
Emitent

Med Life S.A.

Număr de acțiuni oferite spre subscriere (acțiuni noi)

2.600.000

Valoare nominală

0,25 RON/acțiune

Preț maxim de subscriere

36 RON/acțiune

Dată de înregistrare

27.10.2017

Număr de drepturi de preferință necesare pentru
subscrierea unei acțiuni noi

7,72769

Perioada de subscriere

16 noiembrie 2017 - 18 decembrie 2017

Program de subscriere

Luni – vineri între 9:00 – 17:00 în perioada de
subscriere, cu excepția ultimei zile când programul este
9:00 – 12:00

Modificarea și Revocarea Subscrierilor

Acționarii Îndreptățiți nu își pot modifica sau revoca
subscrierile pentru Acțiunile Noi.

Comision de intermediere

Nu se va percepe niciun comision de intermediere de la
Acționarii Îndreptățiți în legătură cu subscrierile
realizate de aceștia

Decizie A.S.F de aprobare prospect
Prospect proporționat aferent majorării de capital social a Med Life S.A. ( și engleză)
Formular de subscriere
Formular de revocare
Situații financiare romana: decembrie 2016, septembrie 2017
Situatii financiare engleza: decembrie 2016, septembrie 2017
Modalități de subscriere pentru:
1. Acționarii Îndreptățiți care în momentul subscrierii dețin Drepturile de Preferință evidențiate în
conturi deschise în Secțiunea I a Depozitarului Central
Subscrierea se realizează exclusiv prin intermediul Managerului (Tradeville S.A.).
Validarea subscrierilor se va realiza sub condiția ca Acționarul Îndreptățit care subscrie Acțiuni Noi să
îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:
(a) să dețină Drepturi de Preferință evidențiate în Secțiunea I;
(b) să depună/transmită Formularul de Subscriere semnat într-un exemplar original pentru numărul de Acțiuni
Noi pe care dorește să le subscrie și în limita numărului maxim de Acțiuni Noi pe care este îndreptățit să
le subscrie în baza Drepturilor de Preferință pe care le deține;
(c) să depună/transmită documentul care atestă plata Acțiunilor Noi subscrise, în Contul colector deschis de
Manager la Libra Internet Bank cu IBAN RO93BREL0001070014420117, Moneda RON, titular
Tradeville;

(d) să depună/transmită împreună cu Formularul de Subscriere documentele necesare subscrierii menționate
în Secțiunea Documentele de subscriere din cadrul Prospectului proportionat avizat de A.S.F.
Acționarii Îndreptățiți pot depune/transmite documentele prevăzute mai sus folosind următoarele modalități:
(i)

Transmiterea documentelor către Tradeville prin curier sau scrisoare recomandată cu confirmare de
primire, cu mențiunea pe plic "Pentru Majorarea de Capital Social al Med Life" la adresa B-dul. Carol I
nr. 34-36, clădirea International Business Center Modern, et. 10, sector 2, 020922, București, România;

(ii)

Depunerea documentelor la sediul Tradeville din B-dul. Carol I nr. 34-36, clădirea International Business
Center Modern, et. 10, sector 2, 020922, București, în orele de program aferente perioadei de subscriere.

2. Acționarii Îndreptățiți care au un contract de servicii de investiții financiare valabil încheiat cu un
Participant și care la momentul subscrierii au Drepturile de Preferință evidențiate într-un cont deschis
de acel Participant în Secțiunea II
Subscrierea se realizează prin transmiterea unui ordin/instrucțiune de subscriere conform prevederilor
contractului de prestări de servicii de investiț ii financiare/custodie valabil încheiat cu Participantul, prin orice
mijloace de comunicare prevăzute în respectivul contract.

3.

Acționarii Îndreptățiți care au un contract de servicii de investiții financiare valabil încheiat cu S.S.I.F.
Tradeville S.A. și care la momentul subscrierii au Drepturile de Preferință evidențiate într-un cont
deschis de Tradeville S.A. în Secțiunea II
Clienţii Tradeville S.A. pot subscrie direct din platforma de tranzacţionare Startrade, prin transmiterea unui
ordin de cumpărare.
Astfel, special pentru subscriere a fost creat simbolul M2017 aferent acţiunilor noi Med Life S.A.. În pagina
Portofoliu din platforma Startrade sunt evidenţiate deţinerile de drepturi de preferinţă şi numărul aferent de
acţiuni noi ce pot fi subscrise în cazul exercitării drepturilor.
Pentru realizarea subscrierii trebuie transmis un ordin de cumpărare cu următoarele caracteristici:


Simbol: M2017



Cantitate: numărul de acţiuni noi pentru care se doreşte subscrierea



Preț: 36 RON



Valabilitate: open

Starea ordinului va rămâne „Inițiat” până la procesarea subscrierii în aplicaţia Depozitarului Central, când va
fi modificată în “Ready”. Menţionăm că, ultima oră la care se procesează subscrierile în aplicaţia Depozitarului
Central este 14:45, prin urmare toate ordinele lansate după această oră vor fi procesate în urmatoarea zi
lucrătoare.

Atenţie! Pentru realizarea subscrierii, banii aferenţi acesteia trebuie să fie decontaţi şi disponibili în contul de
tranzacţionare.

