
RAPORT CURENT 
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piața și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piață 

 
Data raportului: 20.04.2022 
Denumirea societății: PROMATERIS S.A. 
Sediul social: Șos. București – Târgoviște Nr. 1, Buftea, Ilfov, România 

Telefon: 0786.083.603 
Email: shares@promateris.com 
Nr. înreg. la ONRC: J23/835/2018 
Cod unic de înregistrare: 108 
Capital social subscris și vărsat: 2.869.930,30 lei 
Număr de acțiuni: 28.699.303 

Piața de tranzacționare: Piața Principală a Bursei de Valori București, Categoria Standard, simbol 
PPL 
 
Evenimente importante de raportat: Înregistrarea reducerii capitalului social la Autoritatea de 
Supraveghere Financiară (ASF) ca urmare a finalizării procedurii de divizare a societății Promateris 
S.A. aprobată prin Hotărârea AGEA din 14.09.2021 

Consiliul de Administrație al Promateris S.A., societate pe actiuni cu sediul social in Sos. Bucuresti 

Targoviste, Nr. 1, Jud. Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/835/2018, and cod unic 
de identficiare (CUI) RO108 (“Societatea”), informează părțile interesate cu privire la eliberarea de către 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a Certificatului de Înregistrare a Instrumentelor Financiare 
(CIIF) nr. AC– 5538–1/19.04.2022, ca urmare a finalizării operațiunii de divizare conform Hotărârii AGEA din 

14.09.2021 și Hotărârii nr. 3753/2021 pronunțată în dosarul nr. 2510/93/2021 de către Tribunalul Ilfov. 

 
Astfel, ASF a înregistrat reducerea capitalului social al Societatii ca urmare a implementarii divizarii, prin 
reducerea valorii nominale a actiunilor. La acest moment, capitalul social al PROMATERIS S.A. este de 
2.869.930,3 LEI, impărțit în 28.699.303 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,1 Lei fiecare, conform 

proiectului de divizare aprobat de Consiliul de Administratie al Societatii in data de 28.06.2021, publicat in 
Monitorul Oficial nr. 2707 din 02.07.2021, Partea a IV-a și aprobat de către Tribunalul Ilfov. 

 
Societatea urmează procesul de înregistrare a noului număr de acțiuni la Depozitarul Central. 

 
Nu mai sunt alte evenimente de raportat. 

 
 
Președinte al Consiliului de Administratie  

Circular Solutions SRL,  
prin Matei Dimitriu 
 
 
 
 


