
SUPLIMENT 

LA PROSPECTUL UE PENTRU CREŞTERE AFERENT OFERTEI DE VÂNZARE INIŢIALE PRIMARE 

DE AqlUNI EMISE DE ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. 

Aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. j6_9 ~ / .5Zcf. l 2 • 4, 2 f , 

Emitent: ABN Systems lnternational S.A. 

Intermediar: SSIF Tradeville 5,A. 

1. Condiţia de succes a Ofertei se va modifica din 30 milioane lei în 3 milioane lei, iar Perioada de derulare 

a Ofertei se va modifica din 15.12.2021 - 29.12.2021, în 15.12.2021- 04.01.2022. 

2. Informaţiile de pe pagina 1 de prezentare a Prospectului, referitoare la Perioada d 

vor avea următorul conţinut: 

,,Perioada de derulare a Ofertei: 15.12.2021- 04.01.2022" 

3. La pagina 8, în cadrul DEFINIŢIILOR, textul: 

„Conditio de succes a 
Ofertei (minimo) 

se va citi: 

„ Conditia de succes a 
Ofertei (minima) 

Este aceea co Valoarea realizata a Oferte, sa fie de minimum 30.000.000 lei. 

ln cazul în care pana la finalul Perioadei de Oferta nu se indep/ineste 
Conditia de succes, Oferta nu se va considera închisa cu succes.,, 

Este aceea ca Valoarea realizata a Oferte, sa fie de minimum 3.000.000 lei. 

ln cazul in care pana la finalul Perioadei de Oferta nu se indeplineste 
Conditia de succes, Oferta nu se va considera închisa cu succes." 

4. la pag. 17, în cadrul Secţiunii D - INFORMATU ESENTIALE PRIVIND OFERTA PUBLICA DE VALORI 

MOBILIARE, la pct. 4.1- Conditiile si calendarul pentru a investi in aceste valori mobiliare, textele: 

„Perioada de ofertă: 10 (zece) Zile Lucrătoare, începând cu data de 15.12.2021 şi până fa data de 
29.12.2021, inclusiv." şi, respectiv, 

„Condiţia de succes a Ofertei: pentru a putea fi închisă cu succes este necesar ca valoarea realizată a 
ofertei să/ie de minimum 30.000.000 RON" 

se vor citi: 

,,Perioada de ofertă: începând cu data de 15.12.2021 şi până la data de 04.01.2022. inclusiv." şi, respectiv, 

„Conditia de succes a Ofertei: pentru a putea fi închisă cu succes este necesar ca valoarea realizată a 
ofertei sa fie de minimum 3.D0D.000 RON". 

S. La pag. 97, în cadrul SECŢIUNII 5. - DETALII PRIVIND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACŢIONARE, la pct. 

5.1.2 - Cuantumul total al Ofertei. Caracteristicile Ofertei, textul: .,Conditia de succes a Ofertei: valoarea 

realizată a Ofertei să fie de minim 30 mii. RON." se va citi: .,Conditia de succes a Ofertei: valoarea realizată 
a Ofertei să fie de minim 3 mii. RON". 

6. La pag. 97. în cadrul SECŢIUNII S. - DETALII PRIVIND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACŢIONARE, la pct. 

5.1.3 - Durata de valabilitate a ofertei, inclusiv orice modificare posibila, si o descriere a procedurii de 
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subscriere, textul: ,,Perioada de derulare a Ofertei: Oferta se va derula timp de 10 (zile) Zile lucrătoare, 
începând cu data de 15.12.2021 şi până la data de 29.12.2021, inclusiv-(dacă nu apar modificări conform 

celor de moi jos, ,,Doto de închidere" o Ofertei)." se va citi: ,,Perioada de derulare o Ofertei: Oferta se va 
derula Începând cu dota de 15.12.2021 şi până Io dota de 04.01.2022. inclusiv - (dacă nu apar modificări 
conform celor de mai jos, ,,Data de închidere" o Ofertei)." 

7. La pag. 106-107, în cadrul SEQIUNII 5. - DETALII PRIVIND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACŢIONARE, la 

pct. 5.4. - Stabilirea preturilor, textul: 

,,Pretul de Oferta va fi stabilit in cadrul Intervalului de Pretul de Oferta astfel: 

(a) este cel mai mare nivel de pret la care numorul actiunilor subscrise valid însumate cu numarul 

actiunilar subscrise valid /a nivelurile de pret superioare depasesc sau su · cu Numarul de 
Actiuni Oferite (7.734.000 actiuni); si c:J,r;,\lî' "'ea~~ 

<-
(b) Pretul_ ~e Oferta inmultit cu numorul de octiuni subscrise valid in I-' lir}i~~f~irft'it1 de succes 

(30 mi/toane RON). ~ • z 
i A:'hCb/ r ~ 

ln situatia in care numarul total al actiunilor subscrise valid in Oferta est ~ i mic deca~ umorul de 
Actiuni Oferite (7. 734.000 octiuni) si pretul minim la care s-a realizat cel p • ·~ s ,ere valabila 
inmultit cu numarul total de actiuni subscrise valid indeplineste Conditia de succes (30 milioane RON), 

atunci Pretul de Oferta va fi pretul minim la care s-a realizat cel putin o subscriere valabila . 
• 

ln situatia in care pretul minim la care s-a realizat cel putin o subscriere valabila inmultit cu numarul total 

de actiuni subscrise valid nu indeplineste Conditia de succes (30 milioane RON), atunci Oferta nu este 
încheiata cu succes, iar pretul plutit de Investitori le va fi inapoiat Investitorilor care au subscris in Oferta 
in conditiile descrise la pct. 5.1.5. O descriere a posibilitatilor de reducere a subscrierii si a modului de 
rambursare a sumelor excedentare plutite de subscriitori." 

se va citi: 

,,Pretul de Oferta va fi stabilit în cadrul Intervalului de Pretul de Oferta astfel: 

(a) este cel mai mare nivel de pret la care numarul actiunilor subscrise valid însumate cu numarul 
actiunilor subscrise valid la nivelurile de pret superioare depusese sau sunt egale cu Numarul de 

Actiuni Oferite (7. 734.000 actiuni); si 

(b) Pretul de Oferta inmultit cu numarul de actiuni subscrise valid indeplineste Conditia de succes (3 
milioane RON). 

ln situatia in care numorul total ol actiunilor subscrise valid in Oferta este moi mic decat Numarul de 

Actiuni Oferite (7. 734.000 actiunî) si pretul minim fa care s-a realizat cel putin o subscriere valabila 
inmultit cu numarul total de actiuni subscrise valid indepfineste Conditia de succes (3 milioane RON}, 

atunci Pretul de Oferta va fi pretu/ minim la care s-a realizat cel putin o subscriere valabila. 

ln situatio in care pretul minim fa care s-a realizat cel putino subscriere valabila inmultit cu numorul total 
de actiuni subscrise valid nu indeplineste Conditia de succes {3 milioane RON), atunci Oferta nu este 

încheiata cu succes, iar pretul p/atit de Investitori le va fi înapoiat Investitori/or care ou subscris in Oferta 
in conditiile descrise la pct. 5.1.5. O descriere a posibilitati/or de reducere a subscrierii si a modului de 
rambursare a sumelor excedentare platite de subscriitori." 

8. Celelalte secţiuni ale Prospectului rămân neschimbate. 

Prezentul Supliment va fi publicat în aceleaşi condiţii ca şi Prospectul, respectiv pe pagina de internet a 

Emitentului {https://www.abnsystems.ro/ro/l, pe pagina de internet a Intermediarului Ofertei 

(www.tradeville.ro )1 pagina de internet a BVB în calitate de operator al sistemului multilateral de 

tranzacţionare (www.bvb.ro) precum şi în format fizic, la sediul Intermediarului. Participantul Eligibil prin 
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care s-a realizat subscrierea, respectiv SSIF TRADEVILLE S.A., are obligaţia contactării Investitorilor subscriitori 

până la sfârşitul primei zile lucrătoare care urmează zilei în care este publicat suplimentul, în scopul informării 

lor cu privire la publicarea acestuia şi la disponibilitatea sa pentru a-i ajuta să îşi exercite dreptul de a-şi 

retrage acceptul. 

Potrivit prevederilor art. 23 din Regulamentul UE nr. 2017/1129, ale art. 20 din Legea nr. 24/2017 privind 

privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, ale art. 35 din Regulamentul 

ASF nr. 5/2018 şi ale Prospectului aprobat de către ASF, Investitorii care au subscris în cadrul Ofertei înaintea 

publicării prezentului Supliment, îşi pot exercita dreptul de retragere a subscrierii în termen de 3 (trei) Zile 

Lucrătoare de la data publicării prezentului Supliment, respectiv în perioada .;l'3.l2.2p2f -O 3-ol, 2.o-2.Z 

Procedura de retragere a subscrierii şi returnare a sumelor cuvenite ca urmare a •retragerii subscrierii este 

cea precizată în Prospect, secţiunea 5.1.7 (p. 103). 
"~~ V 

~" ' Q~~i 
APROBAREA SUPLIMENTULUI LA PROSPECTUL DE OFERTĂ PUBLICĂ NU ARE VALOA ICI 

NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNIT U 

DEZAVANTAJELE, PROFITUL SAU RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRA ~!!!JPIC IAT 

PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT Al DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ 

NUMAI REGULARITATEA PROSPECTULUI DE OFERTĂ PUBLICĂ ÎN PRIVINŢA EXIGENŢELOR LEGII ŞI ALE 
NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA. 

EMITENT 

ABN Systems lnternational S.A. 

Preşedinte al Consiliului de Administraţie 

Barbu Adişor George 
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INTERMEDIAR 

S.S.I.F. TRADEVILLE S.A. 

Director General Adjunct 

Ovidiu George Dumitrescu 
~ --:::::::7 


