TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE
MAREA NEAGRA S.A.
Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei
Societate administrată în sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro
Către,
Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară
RAPORT CURENT conform Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și
operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 13.12.2019
Denumirea societății emitente: TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA
NEAGRĂ S.A., Societate administrată în sistem dualist
Sediul social : Str. Lavrion nr. 29, loc.Mangalia, Jud.Constanța
Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59
Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: J13/696/1991
C.I.F.: RO 2980547
Capital social subscris și vărsat: 57.894.993,9 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează: Bursa de Valori București
Eveniment important de raportat
Directoratul societății THR Marea Neagră informează organele de supraveghere a pieței
de capital, acționarii și eventualii investitori cu privire la începerea primei etape a programului de
răscumpărare acțiuni proprii, în conformitate cu hotărârea AGEA THR nr. 1/22.10.2019,
publicată în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 4755/13.11.2019.
THR Marea Neagră SA informează acționarii cu privire la începerea programului de
răscumpărare acțiuni proprii, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 1/22.10.2019, cu
următoarele caracteristici:
- Perioada: 16.12.2019 – 13.08.2020;
- Număr acțiuni: maxim 5.789.499 acțiuni;
- Volumul zilnic: maxim 25% din volumul zilnic mediu de acțiuni tranzacționate la
BVB, calculat pe baza volumului zilnic mediu din cele 20 de zile de tranzacționare care precedă
data la care are loc achiziția, conform art.3 alin(3) lit.b) din Regulamentul delegat UE 2016/1052;
- Preț: prețul minim de achiziție va fi prețul de piață de la BVB din momentul
efectuării achiziției, prețul maxim – 0,15 lei/acțiune, conform hotărârii AGEA nr. 1/22.10.2019;
- Scopul programului: distribuire acțiuni cu titlu gratuit membrilor Consiliului de
Supraveghere, membrilor Directoratului și angajaților societății, în vederea eficientizării și
fidelizării activității acestora, în cadrul unui program “stock option plan”;
- Intermediar: ESTINVEST S.A.
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