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ANUNłUL PRIVIND RETRAGEREA AC łIONARILOR SC. ICOM S.A. 
ÎN CONFORMITATE CU ART. 206 DIN LEGEA NR. 297/2004 

AVIZ NR. 33/ 16.07.07 
1. IDENTIFICAREA EMITENTULUI.  
Emitentul este S.C ICOM S.A  cu sediul social Str.Ec.Cezarescu 38-42 Sector 6 Bucuresti, fiind inregistrata la Registrul 
Comertului cu numarul J40/113/1991 si avand codul fiscal 472550  Capitalul social al  S.C ICOM S.A. este de 2.000.000 
lei si este impartit in 800.000 actiuni comune nominative dematerializate cu valoare nominala de 2,5 lei pe actiune. 
Actionarii emitentului la data intocmirii anuntului sunt: Kassas Mohamad Imad detine 779.285 actiuni reprezentand 
97,41 % din capitalul social si alti actionari care detin 20.715 actiuni reprezentand 2,59% din capitalul social al 
emitentului.  
 
2. IDENTIFICAREA AC łIONARULUI MAJORITAR  
Actionarul majoritar este Kassas Mohamad Imad, cetatean roman cu domiciliul in Str. G-Ral Barbu Vladoianu Nr.4, 
Bl.36, Sc. A, Ap.30, Et.8, Sector 1, Bucuresti, posesor al BI seria RD numarul 288791,eliberat de Politia Sectia 4, la data 
de 10.01.2003 
Ofertantul detine 779.285  actiuni la S.C ICOM S.A. reprezentand 97,41 % din capitalul social. 
 
3. PREłUL CARE URMEAZ Ă A FI PLĂTIT AC łIONARILOR.  
Pretul platit de catre actionarul majoritar va fi de 20,04 lei/actiune si a fost determinat in conformitate cu art.206 
alin.(3) din Legea 297/2004 a pietei de capital. 
  
4. INFORMA łII PRIVIND IDENTITATEA EVALUATORULUI INDEPENDENT ŞI METODA UTILIZAT Ă 

DE ACESTA ÎN FUNDAMENTAREA PRE łULUI.  
Evaluatorul independent desemnat este S.C ELF EXPERT S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Str. 
Negustori, NR.25, Sector 2, Bucuresti , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5810/2000 si avand codul unic de 
inregistrare nr R13130754 , reprezentata prin Director Filip Stoica. Pretul pe actiune calculat de catre Evaluatorul 
Independent in conformitate standardele internationale a reiesit pe baza urmatoarelor metode de evaluare: 
  1)Metoda activului net contabil  
 2)Metoda activului net corectat  
 3)Metoda fluxurilor comerciale actualizate 
                     4)Metoda comparatiilor      
 
5. PERIOADA SI LOCUL UNDE VOR PUTEA FI DEPUSE ACTIUNIL E. 
Actionarii existenti sunt obligati sa vanda actiunile detinute catre actionarul care isi exercita dreptul precizat la art. 206 
din Legea nr. 297/2004, Kassas Mohamad Imad, si pot comunica intermediarului printr-o cerere simpla semnata, 
modalitatea aleasa  pentru realizarea platii actiunilor ce le detin respectiv mandat postal cu confirmare de primire sau 
transfer bancar, în termen de maximum 12 zile lucratoare de la data publicarii prezentului anunt. Comunicarea catre 
intermediar a modalitatii de plata se poate face la nr.de fax 021-252.24.83 In cazul in care o asemenea comunicare nu 
este facuta catre intermediar acesta efectueazã plata actiunilor prin mandat postal cu confirmare de primire la adresa 
actionarului mentionata în structura consolidata a actionariatului emitentului. Actionarii vor putea consulta gratuit 
prezentul anunt de retragere al actionarilor la sediul S.S.I.F HTI Valori Mobiliare S.A. la sediul BVB in Bulevardul Carol 
I  nr.34-36,pe website-ul CNVM si in buletinul CNVM. Anuntul este adus la cunostinta publicului si prin publicarea in 
doua ziare de circulatie nationala in termen de cel mult trei zile de la data aprobarii. 
 
6. MODALITATILE SI TERMENUL DE PLATA AL ACTIUNILOR.  
În cazul în care actionarii nu comunica modalitatea aleasa pentru realizarea platii actiunilor ce le detin intermediarului, 
acesta efectueazã plata actiunilor prin mandat postal cu confirmare de primire la adresa actionarului mentionata în 
structura consolidata a actionariatului emitentului in termen de maximum cinci zile lucratoare de la expirarea termenului 
prevazut la punctul 5.  Conform instructiunii nr.12/2005 privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul 
de capital, modificata prin instructiunea nr 7/2006, in situatia transferurilor de proprietate asupra valorilor mobiliare 
efectuate in conformitate cu reglementarile CNVM privind transferurile directe, pretul de vanzare este pretul inscris in 
actul translativ de proprietate. Obligatia calcularii si virarii impozitului revine persoanei care realizeaza venitul 
impozabil. 
 
7.DENUMIREA INTERMEDIARULUI PRIN CARE SE REALIZEAZ Ă RETRAGEREA ACłIONARILOR.  
Intermediarul prin care se realizeaza retragerea actionarilor este HTI Valori Mobiliare S.A. cu sediul in Bd Pache 
Protopopescu Nr. 45 Sector 2, Bucuresti, telefon: +4 021 253 26 47,fax:+4 021/ 2522483. 
 
8.INFORMA łII PRIVIND CONTUL CE VA FI DESCHIS DE AC łIONARUL MAJORITAR ÎN 
FAVOAREA AC łIONARILOR CARE NU VOR ÎNCASA CONTRAVALOAREA AC łIUNILOR. 
În situaŃia în care sumele plătite acŃionarilor sunt returnate intermediarului, acesta le va depune intr-un cont 
deschis de ofertant respectiv Kassas Mohamad Imad, la o banca autorizata de BNR, in favoarea actionarilor care nu au 
incasat contravaloarea actiunilor. Actionarii interesati pot afla informatii privind contul ce va fi deschis de actionarul 
majoritar, in favoarea actionarilor care nu au incasat contravaloarea actiunilor, de la intermediar sau de la Kassas 
Mohamad Imad. Sumele depuse vor fi eliberate actionarilor indreptatiti, de catre banca, pe baza actelor de identitate ale 
actionarilor vanzatori. 
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Viza de aprobare aplicată pe prospectul de ofertă publică sau, după caz, pe documentul de ofertă nu are valoare de 
garanŃie şi nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a CNVM cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, 
profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacŃiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei 
de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea prospectului/documentului de ofertă în privinŃa exigenŃelor 
legii şi ale normelor adoptate în aplicarea acesteia 

 

ACTIONAR MAJORITAR    INTERMEDIAR    

Kassas Mohamad Imad   SSIF HTI Valori Mobiliare  S.A. 
    Cristina Nicolescu  – Director General  

 
 

 

 

 

 

  

  
 


