Sibiu,
29.05.2017

Stimaţi acţionari,

Având în vedere:
Hotărârile adunărilor generale extraordinare ale acţionarilor B.V.B. şi SIBEX din data de
12 aprilie 2017 şi respectiv 20 aprilie 2017, prin care a fost aprobată fuziunea prin
absorbţie dintre Bursa de Valori Bucureşti S.A., în calitate de societate absorbantă şi
Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A., în calitate de societate absorbită,
Prevederile Proiectului de fuziune din data de 24 Februarie 2017: În cazul în care, ca
urmare a aplicării ratei de schimb, unor acţionari ai SIBEX li se vor cuveni fracţiuni de
acţiuni, acestora li se va aloca un număr întreg de acţiuni în capitalul social al BVB prin
aplicarea procedurii de rotunjire în jos, până la cel mai apropiat număr întreg.
Acţionarii aflaţi în situaţia de a le fi rotunjită în jos participaţia vor fi compensaţi cu o
valoare care va fi determinată ca fracţie corespunzătoare raportată la valoarea de piaţă
a unei acţiuni BVB, stabilită prin raportul de evaluare (...),
Pentru facilitarea plăţilor corespunzătoare către acţionarii aflaţi în situaţia de a le fi rotunjită în
jos participaţia, vă rugăm să ne transmiteţi formularul ataşat, completat cu informaţiile solicitate,
la sediul societăţii (Piaţa Aurel Vlaicu, nr. 9-10, etaj III, 550377 Sibiu, România), în original, în
cel mai scurt timp posibil.
Pentru informaţii actualizate privind evoluţia proiectului de fuziune dintre Bursa de Valori
Bucureşti S.A. şi Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A. vă invităm să consultaţi pagina web
www.sibex.ro, secţiunea Relaţia cu investitorii/Proiect de fuziune, sau să luaţi legătura cu
persoana desemnată de contact: Consilier Juridic, Liliana Dincă, tel. 0269 – 211.798.
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FORMULAR DATE DE IDENTIFICARE ACŢIONARI SIBEX

Pentru persoane fizice
Subsemnatul/a_________________________________, cetăţean_____________, domiciliat în
_____________________, str._______________________________, nr.____, bl._____ap.____,
cod poştal______ identificat prin__________, seria____, nr.________, cod numeric
personal________________________, telefon de contact _______________
Pentru persoane juridice
Subscrisa ________________________________, entitate organizată şi funcţionând potrivit
legislaţiei din_______________, având sediul social în__________________________,
str.______________, nr.____, bl._____ap.____, cod poştal_________, telefon de contact
_____________________ înregistrată în __________________, cu nr. _____________, cod
fiscal ____________, reprezentată legal prin___________________, în calitate
de_____________, identificat prin__________, seria____, nr.________, cod numeric
personal________________________,
Având calitatea de acţionar al Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A., societate pe acţiuni,
administrată în sistem unitar, cu sediul social în România, P-ţa Aurel Vlaicu, nr. 9-10, etaj III,
Sibiu, jud. Sibiu, având număr de ordine în Registrul Comerţului J32/28/1994, cod unic de
înregistrare 6584502 şi având un capital social subscris şi integral vărsat în valoare de
33.427.926 lei,
Având în vedere prevederile Proiectului de fuziune dintre Bursa de Valori Bucureşti S.A., în
calitate de societate absorbantă şi Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A., în calitate de societate
absorbită, din data de 24 Februarie 2017: În cazul în care, ca urmare a aplicării ratei de schimb,
unor acţionari ai SIBEX li se vor cuveni fracţiuni de acţiuni, acestora li se va aloca un număr
întreg de acţiuni în capitalul social al BVB prin aplicarea procedurii de rotunjire în jos, până la
cel mai apropiat număr întreg. Acţionarii aflaţi în situaţia de a le fi rotunjită în jos participaţia
vor fi compensaţi cu o valoare care va fi determinată ca fracţie corespunzătoare raportată la
valoarea de piaţă a unei acţiuni BVB, stabilită prin raportul de evaluare (...), declar că sunt
titular al următorului cont bancar:
IBAN
Banca
SWIFT (dacă este cazul)
Agenţia/Sucursala
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Anexez prezentului formular:
- copie a actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetăţenii români
sau, după caz, paşaport/permis de şedere pentru cetăţenii străini);
- copie document emis de bancă (extras de cont) în care este indicat contul bancar al cărui titular
sunt.

_________________________________ (semnătura)
Nume, Prenume (în clar): ______________________
Denumire (în clar): ___________________________
Data: ___________
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