
Anexa 4 la Proiectul de Fuziune – Procedura de exercitare a dreptului de retragere din societate a 

actionarilor CEMACON SA in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata. 

 

Actionarii CEMACON SA care nu au votat in favoarea fuziunii societatii CEMACON SA cu subsidiara 

sa, societatea CEMACON REAL ESTATE SRL, au dreptul de a se retrage din societate si pot solicita 

cumpararea actiunilor lor de cate societatea CEMACON SA, in conditiile art. 134 al. 1 lit.d, din Legea 

31/1990, ale legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018. Actionarii pot depune cererile de 

retragere din societatea CEMACON SA, in termen de 30 de zile de la data adoptarii Hotararii Adunarii 

Generale a Actionarilor. 

Dreptul de retragere poate fi exercitat de actionarii care detin la data depunerii cererii de retragere 

actiuni emise de societatea CEMACON SA.  

Pretul platit de societate pentru actiunile pentru care se solicita retragerea este de 0,3985 

lei/actiune si este stabilit prin raportul de evaluare intocmit de catre societatea DARIAN DRS SA. 

Depunerea cererii de retragere 

Cererea de retragere al carei model se regaseste mai jos, poate fi transmisa atat catre societatea 

CEMACON SA cat si catre DEPOZITARUL CENTRAL SA. 

Cererea de retragerea va fi insotita de urmatoarele documente: 

1. Pentru persoane juridice 

- Copie CUI 

- Copie Certificat constatator, nu mai vechi de 30 de zile anterior datei de depunere a cererii 

- Copie CI a reprezentantului legal sau a persoanei imputernicite de acesta pentru a semna 

cererea de retragere 

- Imputernicirea semnata de reprezentantul legal 

- Dovada contului IBAN a proprietarului actiunilor, eliberata de banca la care se solicita sa fie 

achitata suma aferenta retragerii 

- Acordul de prelucrare al datelor (modelul il regasiti mai jos) 

 

2. Pentru persoane fizice 

- Copie act de identitate al actionarului 

- Dovada contului IBAN a proprietarului actiunilor, eliberata de banca la care se solicita sa fie 

achitata suma aferenta retragerii 

- Acordul de prelucrare al datelor (modelul il regasiti mai jos) 

 

3. Pentru persoane fizice reprezentate prin imputernicit 

- Copie act de identitate al actionarului 

- Copie act de identitate a imputernicitului 



- Imputernicirea notariala in original in care se specifica ca imputernictitul are dreptul sa 

semneze si sa depuna cererea de retragere 

- Dovada contului IBAN a proprietarului actiunilor, eliberata de banca la care se solicita sa fie 

achitata suma aferenta retragerii 

- Acordul de prelucrare al datelor (modelul il regasiti mai jos) 

 

Documentele mentionate mai sus si cererea de retragere vor fi transmise in limba romana, 

fie prin posta sau curier, fie prin e-mail cu semnatura electronica extinsa calificata, la adresa 

de e-mail office@cemacon.ro, avand ca subiect “Cerere retragere ca urmare a fuziunii 

societatii CEMACON SA cu societatea CEMACON REAL ESTATE SRL” 

 

In cazul transmiterii documentelor prin posta sau curier, acestea se pot transmite atat catre 

societatea CEMACON SA, la adresa din Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 178K, etaj 1, cod postal 

400491, avand mentionat pe plic “Cerere retragere ca urmare a fuziunii societatii CEMACON 

SA cu societatea CEMACON REAL ESTATE SRL”, cat si catre DEPOZITARUL CENTRAL SA, la 

adresa din Bucuresti, Bulevardul Carol I, nr. 34-36, sector 2, cod postal 020922, avand 

mentionat pe plic “Cerere retragere ca urmare a fuziunii societatii CEMACON SA cu 

societatea CEMACON REAL ESTATE SRL”.  

 

Dupa primirea cererilor, actiunile detinute de actionarii care isi exercita dreptul de retragere 

vor fi blocate de catre Depozitarul Central.  

In conformitate cu prevederile legale aplicabile, actiunile pentru care s-a solicitat retragerea, 

sunt platite actionarilor indreptatiti intr-un termen de maximum 4 luni de la data depunerii 

cererii. Plata va fi efecuata de catre societatea CEMACON SA prin transfer bancar in baza 

confirmarii primite de la Depozitarul Central cu privire la blocarea actiunilor. 

 

 

Model cerere retragere 

 

Subsemnatul/subscrisa _______________________________, avand CNP/CUI 

_____________________, cu domiciliul/sediul in  

_____________________________________________ , prin imputernicit (daca este cazul 

pentru persoane fizice) __________________________________/reprezentata legal de(in 

cazul persoanelor juridice)  ____________________________, in calitate 

de____________________, telefon(titular, imputernicit sau reprezentant legal, dupa caz) 

_____________________________________, e-mail(titular, imputernicit sau reprezentant 

legal, dupa caz) __________________, avand calitatea de actionar al societatii CEMACON 

SA, detinand la data prezentei un numar de _____________________________ actiuni, prin 

prezenta solicit retragerea din societatea CEMACON SA, prin rascumpararea actiunilor ce le 

detin de catre societate in conformitate cu prevederile din Legea 31/1990, Legea 24/2017 si 

mailto:office@cemacon.ro


Regulamentul ASF nr.5/2018, la pretul stabilit prin raportul de evaluare intocmit de catre 

evaluatorul independent DARIAN si publicat pe pagina de internet a societatii CEMACON SA.  

 

De asemenea, prin semnarea prezentei cereri, declar pe propria raspundere, cunoscand ca 

falsul in declaratii este sanctionat penal, urmatoarele: 

-sunt proprietar exclusiv al actiunilor detinute pentru care depun prezenta cerere de 

retragere,  

- actiunile detinute nu sunt grevate de nicio sarcina, inclusiv dar fara a se limita la garantii 

reale mobiliare inscrise in Registrul National de Publicitate Mobiliara 

- pana la data transferului dreptului de proprietate, nu voi constitui nicio sarcina asupra 

actiunilor pentru care depun prezenta cerere de retragere. 

- am luat la cunostinta ca plata actiunilor pentru care depun prezenta cerere de retragere se 

va face exclusiv prin virament bancar in contul bancar al carui titular sunt. 

- am luat la cunostinta ca prezenta cerere va fi acceptata de catre CEMACON SA, exclusiv in 

conformitate cu prevederile procedurii de exercitare a dreptului de retragere din societate 

a actionarilor care nu sunt de acord cu fuziunea societatilor CEMACON SA si CEMACON REAL 

ESTATE SRL. 

- sunt raspunzator pentru realitatea si acuratetea tuturor informatiilor incluse in prezenta 

cerere. 

 

 

Nume/Prenume titular__________________ 

Denumire Societate ( daca este cazul)__________ 

Nume prenume Imputernicit ( daca este cazul)____________ 

Nume /Prenume reprezentant legal sau imputernicit al acestuia(daca este cazul) 

Semnatura titular/Imputernicit(daca este cazul)_____________________ 

 

Semnatura Reprezentant legal sau Imputernicit al acestuia(daca este cazul)  

_______________________ 

Data____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acord de prelucrare a datelor personale 

 

1. Pentru actionari persoane fizice: 

Subsemnatul/a ______________________________ actionar al societatii CEMACON SA, în calitate de  

”Persoană vizată”,    

Prin prezenta îmi dau consimțământul cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal de  

către CEMACON S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 178K, etaj1, jud. Cluj, C.U.I (CIF) 

RO677858, J12/2466/2012, prin reprezentant Director General Liviu-Ionel Stoleru, în calitate de 

”Operator” după cum urmează: 

1. Categoriile de date cu caracter personal pentru care îmi dau consimțământul în vederea prelucrării: 

  [  ]  Numele și Prenumele 

  [  ]  Cod Numeric Personal 

  [  ]  Adresa de domiciliu 

  [  ]  Numar de telefon 

  [  ]  Adresa de e-mail 

  [  ]  IBAN 

2. Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal: 

Datele dvs. de identificare din cererea de retragere din societate, sunt prelucrate in scopul efectuarii 

operatiunilor necesare pentru retragerea dvs, din societatea CEMACON SA si efectuarea platii 

contravalorii actiunilor pentru care ati solicitat retragerea din societate. 

3.  Destinatarii cărora le vor fi transmise aceste date: 

Datele dvs. personale vor fi prelucrate doar de către subscrisa Operator si vor fi transmise catre 

Depozitarul Central SA in vederea efectuarii operatiunilor specifice.  

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate doar pentru operatiunile aferente retragerii dvs. din 

calitatea de actionar al CEMACON SA 

 Prezentul consimțământ va putea fi retras printr-un email trimis la gdpr@cemacon.ro, sau 

prin completarea unei cereri pe care o depune la secretariatul operatorului și va avea ca și drept 

consecință încetarea prelucrării. 

 Retragerea consimțământului dvs. nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza 

consimţământului înainte de retragerea acestuia.  

 Datele dvs nu vor putea fi folosite în alte scopuri. 



 Totodată, noul Regulament de Protectie a Datelor oferă drepturi suplimentare persoanelor 

cărora li se prelucrează date cu caracter personal, drepturile dvs. fiind: 

 -dreptul de a avea acces la datele dvs: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu 

caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost 

sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu 

este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional 

automatizat incluzând crearea de profiluri; 

 -dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care există erori cu privire la datele care 

vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor. Subscrisa vom 

comunica rectificarea fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care 

acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate  

 -dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita 

restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru 

o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă 

opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă 

subscrisa nu mai am nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați  pentru 

constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru 

intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra 

drepturilor dvs. 

 -dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele 

nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă 

v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; dacă vă opuneți 

prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu 

caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru 

respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de 

servicii ale societății informaționale.  

 -dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul 

datelor dvs. către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimțământul dvs. și prelucrarea este 

una automată 

 -dreptul de a va opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării 

datelor dvs. în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în acest caz datele dvs.  vor fi șterse. 

 - dreptul de a vă opune să faceți obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea 

automată, inclusiv profilare. 

Datele dvs nu vor fi transferate către nicio țară terță și nici către o organizație internațională. 

Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o cerere scrisă adresata subscrisei, în calitate de 

operator, la sediul social sau pe adresa de email gdpr@cemacon.ro 



În situația în care considerați ca v-au fost încălcate drepturile, aveți posibilitatea sa va adresați cu o 

plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Data: …………………… 

Nume/Prenume Actionar____________________  

Semnatura_________________________ 

 

2. Pentru imputernicitii actionarilor persoane fizice 

 

Subsemnatul/a ______________________________ imputernicit al actionarului 

_____________________________, al societatii CEMACON SA conform imputernicirii notariale atasate 

cererii de retragere, în calitate de  ”Persoană vizată”,    

Prin prezenta îmi dau consimțământul cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal de  

către CEMACON S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 178K, etaj1, jud. Cluj, C.U.I (CIF) 

RO677858, J12/2466/2012, prin reprezentant Director General Liviu-Ionel Stoleru, în calitate de 

”Operator” după cum urmează: 

1. Categoriile de date cu caracter personal pentru care îmi dau consimțământul în vederea 

prelucrării: 

  [  ]  Numele și Prenumele 

  [  ]  Cod Numeric Personal 

  [  ]  Adresa de domiciliu 

  [  ]  Numar de telefon 

  [  ]  Adresa de e-mail 

 

2. Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal: 

Datele dvs. de identificare ca imputericit al actionarului care doreste retragerea din societatea 

CEMACON, sunt prelucrate in scopul efectuarii operatiunilor necesare pentru retragerea din societatea 

CEMACON SA. 

3.  Destinatarii cărora le vor fi transmise aceste date: 

Datele dvs. personale vor fi prelucrate doar de către subscrisa Operator si vor fi transmise catre 

Depozitarul Central SA in vederea efectuarii operatiunilor specifice.  



Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate doar pentru operatiunile aferente retragerii din 

calitatea de actionar al CEMACON SA, a persoanei al carei imputernicit sunteti. 

 Prezentul consimțământ va putea fi retras printr-un email trimis la gdpr@cemacon.ro, sau 

prin completarea unei cereri pe care o depune la secretariatul operatorului și va avea ca și drept 

consecință încetarea prelucrării. 

 Retragerea consimțământului dvs. nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza 

consimţământului înainte de retragerea acestuia.  

 Datele dvs nu vor putea fi folosite în alte scopuri. 

 Totodată, noul Regulament de Protectie a Datelor oferă drepturi suplimentare persoanelor 

cărora li se prelucrează date cu caracter personal, drepturile dvs. fiind: 

 -dreptul de a avea acces la datele dvs: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu 

caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost 

sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu 

este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional 

automatizat incluzând crearea de profiluri; 

 -dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care există erori cu privire la datele care 

vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor. Subscrisa vom 

comunica rectificarea fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care 

acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate  

 -dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita 

restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru 

o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă 

opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă 

subscrisa nu mai am nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați  pentru 

constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru 

intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra 

drepturilor dvs. 

 -dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele 

nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă 

v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; dacă vă opuneți 

prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu 

caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru 

respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de 

servicii ale societății informaționale.  



 -dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul 

datelor dvs. către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimțământul dvs. și prelucrarea este 

una automată 

 -dreptul de a va opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării 

datelor dvs. în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în acest caz datele dvs.  vor fi șterse. 

 - dreptul de a vă opune să faceți obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea 

automată, inclusiv profilare. 

Datele dvs nu vor fi transferate către nicio țară terță și nici către o organizație internațională. 

Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o cerere scrisă adresata subscrisei, în calitate de 

operator, la sediul social sau pe adresa de email gdpr@cemacon.ro 

În situația în care considerați ca v-au fost încălcate drepturile, aveți posibilitatea sa va adresați cu o 

plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Data: …………………… 

Nume/Prenume Actionar____________________ 

Nume/Prenume Imputernicit  

Semnatura Imputernicit _________________________ 

 

3 Pentru reprezentantii legali/imputernicitii acestora ai actionarilor persoane juridice 

 

Subsemnatul/a ______________________________ in calitate de reprezentant legal/imputernicit al 

reprezentantului legal al actionarului _____________________________, al societatii CEMACON SA 

conform imputernicirii notariale atasate cererii de retragere, în calitate de ”Persoană vizată”,    

Prin prezenta îmi dau consimțământul cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal de  

către CEMACON S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 178K, etaj1, jud. Cluj, C.U.I (CIF) 

RO677858, J12/2466/2012, prin reprezentant Director General Liviu-Ionel Stoleru, în calitate de 

”Operator” după cum urmează: 

 

1. Categoriile de date cu caracter personal pentru care îmi dau consimțământul în vederea 

prelucrării: 

  [  ]  Numele și Prenumele  

  [  ]  Cod Numeric Personal 



  [  ]  Adresa de domiciliu 

  [  ]  Numar de telefon 

  [  ]  Adresa de e-mail 

 

2. Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal: 

Datele dvs. de identificare din cererea de retragere din societate, sunt prelucrate in scopul efectuarii 

operatiunilor necesare pentru retragerea din societatea CEMACON SA si efectuarea platii contravalorii 

actiunilor pentru care ati solicitat retragerea din socitate. 

3.  Destinatarii cărora le vor fi transmise aceste date: 

Datele dvs. personale vor fi prelucrate doar de către subscrisa Operator si vor fi transmise catre 

Depozitarul Central SA in vederea efectuarii operatiunilor specifice.  

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate doar pentru operatiunile aferente retragerii din 

calitatea de actionar al CEMACON SA. 

 Prezentul consimțământ va putea fi retras printr-un email trimis la gdpr@cemacon.ro, sau 

prin completarea unei cereri pe care o depune la secretariatul operatorului și va avea ca și drept 

consecință încetarea prelucrării. 

 Retragerea consimțământului dvs. nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza 

consimţământului înainte de retragerea acestuia.  

 Datele dvs nu vor putea fi folosite în alte scopuri. 

 Totodată, noul Regulament de Protectie a Datelor oferă drepturi suplimentare persoanelor 

cărora li se prelucrează date cu caracter personal, drepturile dvs. fiind: 

 -dreptul de a avea acces la datele dvs: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu 

caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost 

sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu 

este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional 

automatizat incluzând crearea de profiluri; 

 -dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care există erori cu privire la datele care 

vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor. Subscrisa vom 

comunica rectificarea fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care 

acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate  

 -dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita 

restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru 

o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă 



opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă 

subscrisa nu mai am nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați  pentru 

constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru 

intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra 

drepturilor dvs. 

 -dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele 

nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă 

v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; dacă vă opuneți 

prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu 

caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru 

respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de 

servicii ale societății informaționale.  

 -dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul 

datelor dvs. către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimțământul dvs. și prelucrarea este 

una automată 

 -dreptul de a va opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării 

datelor dvs. în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în acest caz datele dvs.  vor fi șterse. 

 - dreptul de a vă opune să faceți obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea 

automată, inclusiv profilare. 

Datele dvs nu vor fi transferate către nicio țară terță și nici către o organizație internațională. 

Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o cerere scrisă adresata subscrisei, în calitate de 

operator, la sediul social sau pe adresa de email gdpr@cemacon.ro 

În situația în care considerați ca v-au fost încălcate drepturile, aveți posibilitatea sa va adresați cu o 

plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Data: …………………… 

Denumire Actionar____________________ 

Nume/Prenume reprezentant legal/Imputernicit al reprezentantului legal 

________________________________________  

Semnatura _________________________ 


