
RAPORT CURENT 
  

In conformitate cu Legea privind emitentii de instrumente financiare 
si operatiuni de piata nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018 

privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare 
  
  
Data raportului: 25.11.2021 
Denumirea entitatii emitente: S.C. FORAJ SONDE S.A. VIDELE 
Sediul social: Videle, str. Petrolului, nr. 16, jud. Teleorman 
Numar telefon/fax: 0247 453833/0247 453833 
Cod unic de inregistrare: 1397872 
Numar de ordine O.R.C. : J34/202/1991 
Capital social subscris si varsat: 28.316.565 lei 
Piata reglemantata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul 
Alternativ de tranzactionare AeRO, administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA. 
  
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT: 
  

  
Consiliul de Administratie al SC Foraj Sonde SA, reunit in sedinta din 24.11.2021, 

a hotarat distribuirea unui numar de 300.000 actiuni catre salariatii si administratorii 
societatii cu titlu gratuit, in urma exercitarii drepturilor acordate, actiuni care au fost 
rascumparate  de societate in baza hotararii AGEA nr.1 din data 28.04.2020, urmare a 
ofertei publice de cumparare, derulata in perioada 07.07.2021-20.07.2021. 

Anexam Documentul de Informare intocmit conform Anexei nr.4 din Regulamentul 
nr.5/2018 

           
  

DOCUMENT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA ALOCAREA 
CU TITLU GRATUIT DE ACTIUNI CATRE ANGAJATII 

SI MEMBRII CONDUCERII SOCIETATII SC FORAJ SONDE SA 
(Document de informare conform Anexei nr.4 Regulamentul ASF nr.5/2018) 

 
1.   Persoane responsabile 
1.1.Numele si functia persoanelor fizice sau denumirea sediului persoanelor 
juridice responsabile pentru informatiile incluse in documentul de prezentare. 
      SC FORAJ SONDE SA, o societate pe actiuni cu sediul in Romania, Videle, 
str.Petrolului, nr.16, jud. Teleorman, inregistratala Oficiul Registrului Comertului de pe 
linga Tribunalul Teleorman sub nr.J34/202/1991, avand codul unic de inregistrare (CUI) 



RO1397872, reprezentata de Raicu Sever Florian, in calitate de Presedinte al Consiliului 
de Administratie. 
  
1.2.Declaratii ale persoanelor responsabile mentionate la pct.1.1.din care sa reiasa 
ca informatiile incluse in documentul de prezentare sunt, dupa cunostintele lor, in 
conformitate cu realitatea. 
      Societatea, reprezentata de Raicu Sever Florian, in calitate de Presedinte al 
Consiliului de Administratie, declara si confirma ca, dupa cunostintele sale, informatiile 
furnizate si continutul prezentului document sunt in conformitate cu realitatea si ca nu 
contin mentiuni sau declaratii neadevarate de natura sa afecteze semnificativ continutul 
documentului. 
  
2.   Informatii despre emitent. 
2.1.Denumirea, sediul,codul unic de inregistrare si numarul de ordine in oficiul 
registrului comertului/informatii echivalente, dupa caz. 
      Sediul social: Videle, str.Petrolului, nr.16, jud. Teleorman 
      Numarul de inregistrare ORC: J34/202/1991 
      Cod unic de inregistrare: RO1397872 
  
2.2.Capitalul social: 
    - valoarea capitalului subscris si varsat: 28.316.565 lei; 
    - numarul de actiuni emise: 11.326.626; 
    - valoarea nominala a unei actiuni: 2,5 lei; 
  
3.   Informatii cu privier la oferirea sau atribuirea de valori mobiliare catre actualii 
sau fostii membri ai conducerii sau angajati 
3.1.Acte decizionale prin care s-a hotarat oferirea sau atribuirea de valori mobiliare 
catre actualii sau fostii membri ai conducerii sau catre angajati. 
      Prin hotararea AGEA nr.1 din 28.04.2020, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei  patea a IV-a nr.1938/10.06.2020, s-a aprobat programul de rascumparare 
avand ca obiect cumpararea de pe piata de capital a unui numar maxim de 300.000 
actiuni(10% dn capitalul social al societatii) la o valoarea minima - pretul pietei si una 
maxima de 18 lei per actiune, avand ca scop alocarea de actiuni catre angajatii si 
administratorii societatii. 
      Prin hotararea Consiliului de Administratie din 24.11.2021, s-a decis ca un numar de 
300.000 actiuni achizitionate in baza hotararii AGEA nr.1 din 28.04.2020, sa fie alocate 
cu titlu gratuit, catre salariatii si administratorii societatii. 
  
3.2.Descrierea majorarii capitalului social 
      Nu este cazul 
  
3.3.Descrierea operatiunii:motivul oferirii de actiuni, numarul total de valori 
mobiliare oferite, numarul de valori mobiliare oferite individual pe categorii de 
investitori. 
      Operatiunea consta in achizitionarea de catre companie a propriilor actiuni, cu scopul 
de a le aloca cu titlu gratuit catre salariati din cadrul SC FORAJ SONDE SA. 



      Conform rezolutiei Consiliului de Administratie din 24.11.2021 un numar de 300.000 
actiuni vor fi distribuite cu titlu gratuit catre salariatii si administratorii din cadrul  SC 
FORAJ SONDE SA care si-au indeplinit exemplar atributiile si a caror contributie la 
performanta companiei este apreciata de catre conducerea executive a companiei ca 
fiind deosebita, considerand ca pot fi nominalizati pe o lista de recompensare pentru 
excelenta in activitate, prin atribuirea de actiuni in mod gratuit. 
      Numarul total de actiuni oferite este de 300.000 de actiuni, alocate astfel:  angajatilor 
- un numar maxim de 173.000 actiuni si membrilor Consiliului de Administratie – un numar 
de maxim de 127.000 actiuni. 
  
3.4.Descrierea tipului si clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau alocate. 
      Valorile mobiliare oferite sunt actiuni nominative, dematerializate, tranzactionate la 
Sistemul Alternativ de Tranzactionare AeRo, administrat de Bursa de Valori Bucuresti 
SA. 
  
3.5.Perioada de subscrierea actiunilor. 
      Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor de la societate catre angajatii si 
administratorii SC FORAJ SONDE SA se va face dupa transmiterea prezentului 
document si documentelor aferente transferului, conform legislatiei in vigoare, catre 
Depozitarul Central. 
  
3.6.Pretul de subscriere. 
      Actiunile urmeaza sa fie oferite cu titlu gratui. 
  
3.7.Intermediarul care ajuta emitentul la intocmirea documentului de prezentare si 
prin intermediul caruia se vor realiza subscrierile. 
      Nu este cazul 
  
3.8.Orice alte informatii considerate importante de catre emitent sau de catre CNVM 
      Prezentul document a fost intocmit conform Anexei nr.4 din Regulamentul ASF 
nr.5/2018. 
  
  
SC FORAJ SONDE SA VIDELE 
Presedintele Consiliului de Adminisratie, 
Raicu Sever Florian 
      
  
                                                                     
  
  
  
  
  
  
 
 


