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RAPORT CURENT 17/2022 
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni 
de piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de 
piața și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare. 

 

Data raportului 27.06.2022 
Denumirea societății Simtel Team S.A. 
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Cod unic de înregistrare RO 26414626 
Capital social subscris și vărsat 1.411.000 lei 
Număr de acțiuni 7.055.000 
Simbol SMTL 
Piața de tranzacționare MTS AeRO Premium 

Evenimente importante de raportat: Încheierea Etapei 1 a operațiunii de majorare a capitalului social 

Conducerea Simtel Team S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața cu privire la 
închiderea Etapei 1 a operațiunii de majorare a capitalului social, desfășurată în perioada 27.05.2022 – 
25.06.2022, în conformitate cu prevederile hotărârii AGEA întrunită la data de 28.12.2021 și ale 
Prospectului de ofertă aprobat de ASF prin decizia 562/12.05.2022. În Etapa 1, investitorii au subscris 
acțiuni nou emise pe baza drepturilor de preferință SMTLR01. În Etapa 1, investitorii au subscris un 
total de 686.267 acțiuni din 705.500 acțiuni disponibile, reprezentând 97% din emisiunea totală. 
Acțiunile cu valoarea nominală de 0,2 lei au fost oferite la un preț de 18,1994 lei / acțiune. 

Restul de 19,233 acțiuni rămase nesubscrise vor fi oferite către un număr de cel mult 149 de investitori 
de retail, alături de un număr nelimitat de investitori profesionali în cadrul unui plasament privat 
intermediat de BT Capital Partners S.A.. Perioada în care se va desfășura plasamentul privat va fi 
stabilită printr-o decizie a Administratorului Unic al Companiei și va fi adusă la cunoștința pieței prin 
intermediul unui Raport Curent. Prețul la care vor fi oferite acțiunile în cadrul plasamentului privat va fi 
de 18,2094 lei / acțiune. 
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