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Acest Prospect (denumit în continuare "Prospectul") conţine informaţii necesare în legătură 

cu oferta de acţiuni aferentă operaţiunii de majorare a capitalului social prin aport în 

numerar (denumită în continuare "Oferta") hotărâtă în cadrul Adunării Generale 

Extraordinare a Acţionarilor societăţii Foraj Sonde S.A. (denumită în continuare "Foraj Sonde"sau 

"Societatea" sau "Emitentul") din data de 26.04.2018. Această operaţiune presupune oferirea 

către acţionarii existenţi la Data de Înregistrare, în baza dreptului de preferinţă, a 

posibilităţii de a subscrie acţiunile emise în vederea majorării capitalului social al Societăţii. 

Subscrierea se va face într-o singură etapă, cu suma de 1.152.675 lei. 

Majorarea capitalului social se va face prin emisiunea unui număr de 23.053.500 acţiuni 

noi, nominative, ordinare, în forma dematerializată, fiecare acţiune având o valoare 

nominală de 0,1 lei. Din totalul acţiunilor nou emise, 11.526.750 acţiuni vor fi acordate 

societăţii Bega Utilaje Construcţii S.A., în schimbul aperturilor în natură aduse de către 

aceasta în capitalul social al Emitentului, conform contractului de aport încheiat în 

12.12.2017 între părţi şi ratificat prin hotărârea AGEA a Societăţii din 29.01.2018 (denumit 

în continuare "Contractul de Aport"). Restul de acţiuni nou emise, respectiv 11.526.750, vor fi 

oferite spre subscriere cu acordarea dreptului de preferinţă pentru acţionarii înscrişi în 

registrul acţionarilor furnizat de Depozitarul Central S.A., la valoarea nominală de 0,1 

lei/acţiune, fără primă de emisiune, proporţional cu cotele de participare deţinute de 

aceştia la Data de Înregistrare. 

Subscrierea în cadrul majorării de capital social hotărâtă prin A.G.E.A. din data de 26.04.2018 

pe tranşa investitorilor care deţin acţiuni ale Emitentului la Data de Înregistrare se va putea 
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face de către aceştia doar în numerar. Acţiunile emise în schimbul aporturilor în numerar şi 
subscrise vor trebui plătite de către investitori în proporţie de cel puţin 30% la momentul 
subscrierii, iar restul, de cel mult 70%, în termen de 3 ani, calculat·de la data publicării Hotărârii 
AGEA a Emitentului din 26.04.2018 în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Raportul de 
subscriere în cadrul majorării de capital social va fi de 1 (una) acţiune nou emisă la 
55,5493627274 acţiuni deţinute la Data de Înregistrare. 

Perioada în care se pot face subscrieri în cadrul majorării de capital social al Foraj Sonde S.A., 
hotărâtă prin A.G.E.A. din data de 26.04.2018, va fi de 30dezile. 

Majorarea capitalului social se va face prin conversia în acţiuni a sumelor efectiv subscrise 
şi vărsate parţial sau integral, conform prevederilor din prezentul Prospect. 

Emisiunea de acţiuni se adresează acţionarilor Emitentului înregistraţi la Data de 
Înregistrare, iar nivelul de informaţii prezentate în Prospect este cel prevăzut pentru acest tip 
de emisiune, conform art.26 (a) din Reg. CE nr 809/2004. 

Emitentul este o societate pe acţiuni, cu sediul în Craiova._;\ţKvf&şJJi Buzeşti, nr. 4A, judeţul Dolj, 
înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul ·.{,J/2746/1'9 · , CUI 3730778, având un 
capital social de 64.030.361,80 lei, împărţit §înţ\6_,.�q\t03\ 8 acţiuni nominative,
dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei. 'r" - •. r .. ,,·; ;J

< _. P.. rJ t�� -.) v' 1. .:./ 
\�-, A; 

Informaţiile conţinute în acest Prospect au fost furhiz,ate d�l'-că, re Emitent sau provin din 
fi'c:,� 

. .. alte surse care sunt indicate în Prospect. Alegerea surse br ş1 selectarea 1nformaţ11lor s-a 
realizat de către Emitent şi Intermediar. 

Emitentul declară că a depus toate diligenţele necesare pentru a se asigura că toate 
informaţiile conţinute de prezentul Prospect să fie reale, exacte şi să nu inducă în eroare în 
ceea ce priveşte aspectele semnificative. Prospectul, inclusiv informaţiile financiare şi anexele 
acestuia, au fost întocmite în conformitate cu reglementările legale în vigoare, precum şi cu 
reglementările ASF. 

După verificarea acestui Prospect, Emitentul îşi asumă răspunderea pentru conţinutul său şi 
confirmă realitatea, exactitatea şi acurateţea informaţiilor conţinute în prospect. S.S.I.F. BRK 
Financial Group S.A., în calitate de Intermediar, a întreprins toate demersurile necesare în 
cadrul procedurilor de due diligence pentru a se asigura că, în conformitate cu documentele şi 
informaţiile puse la dispoziţie de Emitent, informaţiile cuprinse în Prospect sunt conforme cu 
realitatea şi nu conţin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conţinutul Prospectului. 

Intermediarul nu îşi asumă nici o responsabilitate cu privire la performanţele şi evoluţia viitoare 
ale Emitentului. Nimic din conţinutul acestui Prospect nu va fi interpretat ca o recomandare de 
a investi sau o opinie a Intermediarului asupra situaţiei Emitentului, sau ca o consiliere juridică 
sau fiscală. Fiecare potenţial investitor trebuie să facă o evaluare independentă prin propriile 
mijloace, care să nu fie bazată doar pe informaţiile cuprinse în acest Prospect. 

Emitentul şi Intermediarul recomandă potenţialilor investitori consultarea propriilor consilieri 
în ceea ce priveşte aspectele juridice, fiscale, comerciale sau financiare. 
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1997-prezent- Preşedinte al Consiliului de Administraţie, Foraj Sonde S.A. Craiova 

-d-1. Enache Marius, cetăţean român cu domiciliul în Bucureşti, născut la data de 08.12.1977- Membru;

Educaţie şi formare 

1992-1996- Liceul Economic Nicolae Creţulescu, Bucureşti 

1997-2001- ASE Bucureşti, Facultatea Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, 
specializarea Specializarea Finanţe Bănci 

Experienţă profesională 

04/2002-05/2007- Şef serviciu financiar - contabilitate/ Şef birou contabilitate/ 
Economist stagiar, Faur S.A. Bucureşti , �;J,1\,AV:.1.;
05/2007-09/2008- mrector economic, Profaur Invest 5.A. BucureşU /t: , _,. '. 1/\

09/2008-prezent- Director economic, Faur S.A. Bucureşti (\·� t ... _'_ -·_ .. ·,. _ f; 
j ·., t \ \�!......', '! }\' 

' ' 

01/2014-prezent- Membru al Consiliului de Administraţie, Foraj Soncfe S.A. Craiol{if' 
/:>r,,� � :, 

-d-1. Popa Mihai Eugen, cetăţean român cu domiciliul în Ploieşti, născut la data de 27.11.1979- Membru.

Educaţie şi formare 

1998-2002- Universitatea Nicolae Titulescu, Facultatea de Drept 

Experienţă profesională 

09/2002-07 /2003- Preparator Universitar , Activitate de seminarizare drept comercial, 
Universitatea „Petrol-Gaze" Ploieşti 

01/2003-07 /2004- Avocat Stagiar, Cabinet Avocat Lucian Pitaru, Baroul Prahova 

07/2004-11/2006- Avocat Definitiv, Cabinet Avocat Lucian Pitaru, Baroul Prahova 

11/2006-prezent- Avocat Titular, Cabinet Avocat Mihai Popa, Baroul Prahova 

01/2012-06/2015- Membru în Consiliul de Administraţie, DAFORA S.A. Mediaş 

01/2018-prezent- Membru al Consiliului de Administraţie, Foraj Sonde S.A. Craiova 

Conducerea executivă a societăţii este asigurată de un Director General, care îşi exercită prerogativele 
în cadrul unui contract de mandat, şi patru Directori de resort (Comercial, Economic, Tehnic şi Mecano
Energetic), care au contracte de muncă pe perioadă nedeterminată cu Societatea. 
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1990-1992- Şef brigadă, Adjunct Şef brigadă, Schela de Foraj, Probe de Producţie şi 
Reparaţii Sonde Craiova 

1992-2013- Director general, Inginer Şef Foraj, Şef Sector Foraj, Foraj Sonde S.A. Craiova 

2013-prezent- Director Comercial, Foraj Sonde S.A. Craiova 

-dl. Paveliu Lucian, cetăţean român cu domiciliul în Ploieşti, jud. Prahova, născut la data de 30.04.1964 -
Director Tehnic;

Educaţie şi formare 

1985-1989- Institutul de Petrol şi Gaze Ploieşti, Facultatea Forajul Sondelor şi 
Exploatarea Zăcămintelor de Petrol si Gaze, Titlul de Inginer Foraj extracţie , 

/.Îl''·"·li'.:·c ; 
'Î

:,.
<t"r 

'")(◊ Experienţă profesională /•) ·,,,
l,�r ,. , ,'(\ 

1989-1990- Inginer foraj, Schela de Foraj Comăneşti re /: ;}:.:<- J\ 
\·· /'·.\" ', .. ••'" �J. 1990-1992- Şef Şantier sondă, Schela de Foraj, Probe de Pro�ţi;;t.��par.i.ţii Sonde

Craiova "-'._·_· :_:.... 

1992-2010- Inginer Şef foraj, Şef Şantier sondă, Foraj Sonde S.A. Craiova 

2010-prezent- Director Tehnic, Foraj Sonde S.A. Craiova 

-dl. Nicola Gabriel, cetăţean român cu domiciliul în Piteşti, jud. Argeş, născut la data de 03.07.1956 -
Director Mecano-Energetic.

Educaţie şi formare 

1977-1982- Institutul de Petrol şi Gaze Ploieşti, Facultatea de Utilaj Tehnologic, Titlul de 
Inginer licenţiat în utilaj tehnologic 

Experienţă profesională 

1982-2008- Director ME, Inginer Şef ME, Şef Sectie Me, Inginer utilaj tehnologic, Foraj 
Sonde S.A. Bâscov 

2008-prezent- Director ME, Foraj Sonde S.A. Craiova 

a) denumirea tuturor societăţilor şi a societăţilor în comandită în cadrul cărora persoana în cauză a

fost membră a unui organ de administrare, conducere sau supraveghere sau asociat comanditat, în 

orice moment în ultimii 5 ani (se indică, de asemenea, dacă persoana în cauză deţine, în continuare 

sau nu, respectiva funcţie). Nu este necesară întocmirea unei liste cu toate filialele societăţii emitente 

în cadrul cărora persoana în cauză este, de asemenea, membră a organelor de administrare, 

conducere sau supraveghere 
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- d-1. Popa Mihai Eugen

01/2012-06/2015- Membru în Consiliul de Administraţie, DAFORA S.A. Mediaş 

- d-1. Enache Marius

09/2008-prezent- Director economic, Faur S.A. Bucureşti 

b) orice condamnare pentru fraudă pronunţată în cursul ultimilor cinci ani cel puţin

Emitentul declară că nu au existat situaţii în care membrii organelor de administrare să fi fost implicaţi în 
condamnări pentru fraudă pronunţate în cursul ultimilor S ani cel puţin. 

c) detalii privind orice procedură de faliment, punere sub sechestru sau lichidarg._cu care a fost
. 1Hi',VF(j ·!-.. 

asociată, în cursul ultimilor cinci ani cel puţin, oricare dintre persoanele menţion ()
_,e Yci prir

r

Îiflif!.'!{agraf
literele (a) şi (d) care acţiona în calitatea dată de una dintre poziţiile menţio qteifa pr:im,u7 p�rfgraf 
literele (a) şi {d) 

·. i r:'.��: \'-t:1 ;,d
\.1 ;'.1 :._,,,

_..

. jf/ 
Emitentul declară că nu au existat situaţii în care membrii organelor de administrare să fi fost /ci aţi, în
cursul ultimilor S ani cel puţin, cu privire la orice procedură de faliment, pune�e'sub--.:".ie�Hestru sau 
lichidare. 

d) detalii privind orice incriminare şi/sau sancţiune publică oficială adusă/impusă unei astfel de
persoane de către autorităţile statutare sau de reglementare (inclusiv de către organismele
profesionale). Se indică, de asemenea, dacă persoana în cauză a fost vreodată împiedicată de o
instanţă să mai acţioneze ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al
unui emitent sau să intervină în gestionarea sau desfăşurarea afacerilor unui emitent în cursul
ultimilor cinci ani cel puţin

Emitentul declară că în ultimii S ani cel puţin, nu au existat situaţii în care membrii organelor de 
administrare să fi fost incriminaţi sau să fi primit o sancţiune publică oficială de către autorităţile 
statutare sau de reglementare. Nu au existat cazuri în care unul din membrii organelor de administrare 
să fi fost împiedicat de o instanţă să mai acţioneze ca membru al unui organ de administrare, conducere 
sau supraveghere al unui emitent sau să intervină în gestionarea sau desfăşurarea afacerilor unui 
emitent. 

9.2.Conflicte de interese în cadrul organelor de administrare, conducere şi supraveghere şi al 
conducerii superioare 

Nu există situaţii de conflicte de interese. 

Nu există nici o înţelegere, acord cu acţionarii principali, furnizori sau alte persoane în temeiul cărora 
oricare dintre persoanele menţionate la punctul 9.1. a fost aleasă ca membru al unui organ de 
administrare, conducere sau supraveghere sau ca membru al conducerii superioare. 
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10.REMUNERAŢII ŞI BENEFICII

10.1.Cuantumul remuneraţiei plătite (inclusiv orice remuneraţii condiţionate sau amânate) şi 

beneficiile În natură acordate de către emitent şi filialele sale pentru serviciile de orice fel prestate În 

beneficiul lor de persoana În cauză. Aceste informaţii se furnizează individual, cu excepţia cazului În 

care ţara de origine a emitentului nu solicită informaţiile individualizate sau a cazului În care 

emitentul a publicat deja aceste informaţii 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 04.04.2016 a ales un Consiliul de Administraţie, 
format din 3 membri, care îşi exercită mandatul în baza unor contracte de mandat, încheiate de fiecare 
în parte, cu societatea, reprezentată de persoana însărcinată în mod expres de A1�trn @e;penerală în 
acest sens. Limitele mandatului şi prerogativele membrilor Consiliului de Admin·. traţie sunt �'t�: ilite de 
către AGOA, care aprobă şi oferta contractului de mandat. Contractele 0e !111anoar.�cu'r,frind şi :' . ··' ., . f)remuneraţia stabilită. 

\, ,, ,·•\ ;/ ,\ _,. 
/\ 1•, • i.. 

l,'J 

La rândul său, Consiliul de Administraţie a deleagat conducerea executivă a Societăţii,_ pe b za unei 
decizii adoptate în acest sens, către Directorul General, al cărui prerogative au fost stabîlf�n decizie 
în funcţie de politica de afaceri, investiţională şi financiară a Societăţii. Consiliul de Administraţie 
numeşte şi revocă directorii, le stabileşte atribuţiile şi remuneraţia, respectiv încheie în numele şi pe 
seama Societăţii contractul de mandat sau de muncă privitor la aceştia. Contractul de mandat al 
Directorului General al Societăţii are un caracter confidenţial, dar acesta nu cuprinde alte beneficii în 
natură acordate de către Emitent. 

10.2.Cuantumul total al sumelor alocate sau acumulate de emitent sau de filialele sale pentru plata 

pensiilor sau a altor beneficii 

Emitentul nu a alocat sume pentru plata pensiilor sau a altor beneficii altele decât cele cu caracter 
obligatoriu pentru toate veniturile din salarii sau asimilate salariilor. 

11.FUNCŢ/ONAREA ORGANELOR DE ADMINISTRARE ŞI CONDUCERE

11.1.Data expirării actualului mandat al persoanei În cauză, după caz, şi perioada În care a ocupat 

funcţia 

Nume şi prenume Data numirii în Data ultimei Data expirării Administrator 

funcţie prelungiri mandatului independent 

Croitoru Gheorghe- 30.04.2000 - 03.04.2020 DA 

Ion 

Preşedinte Consiliu 
de Administraţie 
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Enache Marius 

Membru în Consiliul 

de Administraţie 

Popa Mihai Eugen 

Membru în Consilul 

de Administraţie 

Constantin Victor 

Director General 

Buruiană Marilena

Cristina 

Director Economic 

Antonie Ilie 

Director Comercial 

Paveliu Lucian 

Director Tehnic 

Nicola Gabriel 

Director Mecano

Energetic 

06.01.2014 03.04.2020 

29.01.2018 03.04.2020 

11.2013 03.04.2020 

08.2010 

2013 

2010 

2008 

DA 

DA 

11.2.lnformaţii privind contractele încheiate între membrii organelor de administrare, conducere şi 

supraveghere şi emitent sau oricare dintre filialele sale prin care este prevăzută acordarea de beneficii 

la expirarea contractului sau o declaraţie negativă adecvată 

Contractele încheiate cu membrii organelor de administrare au fost întocmite în baza preverilor legale şi 

nu conţin acordarea de beneficii la expirarea contractului. 

11.3.lnformaţii privind comitetul de audit şi comitetul de remunerare al emitentului, inclusiv numele 

membrilor acestor comitete şi un rezumat al mandatului în temeiul căruia comitetele funcţionează 

Nu se aplică. Emitentul nu a organizat comitete consultative în domeniile precizate mai sus. 
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11.4.0 declaraţie a emitentului privind respectarea sau nerespectarea de către emitent a regimului de 

administrare a societăţilor comerciale în vigoare în statul său de origine. În cazul în care emitentul nu 

respectă acest regim, declaraţia conţine o explicaţie 

Emitentul respectă regimul de administrare al societăţilor comerciale în vigoare în România. 

12. SALARIAŢI

Numărul mediu de salariaţi în cursul anului 2017 a fost de 502 din care 111 cu nivel de pregătire studii 
superioare, 55 cu studii postliceale care funcţionează ca maiştri, tehnicieni şi contalillL Cheltuielile cu 
creşte:e,

a nivelului de pregătire a pers�nalului au
_
crescutîn anul �017 cu 8,32% fwl,'��-;

-

�t(hQ�

,

-"
6
_
. Suma

alocata in anul 2017 era de 192.888 lei comparativ cu anul 2016, in care suma loecita a fost:,tJeJ 8.062 

. I . -· ·-, ,. ; • :_-. 
lei. I '_ , . .' , ,"'•· . f;

\ ' '!·' ..... .. � ,_,-\\ .::::,. 
\ • ., I 

j./ 

Cu excepţia top management-ului, toţi angajaţii sunt membri al unuia dintre• cele 4 sindici.i"'', toate 
având personalitate juridică. Sindicatul Salariaţilor din Foraj Sonde S.A. este afilia·t I ·1 :F'.s-:t.1. Petrom -
federaţie reprezentativă la nivel de ramura energie electrică, termică, petrol şi gaze şi la nivel de Grup 
de unităţi din industria petrolieră. 

În cursul anului anului 2017 nu au existat situaţii conflictuale (greve, mitingiuri etc). Mediul de lucru este 
sigur, fără pericole de accidente sau îmbolnăviri profesionale. 

12.1.Cele mai recente informaţii posibile privind participaţiile deţinute în capitalul social al emitentului 

de către fiecare dintre persoanele menţionate la punctul 9.1 primul paragraf literele (a) şi (d) şi orice 

opţiune pe astfel de acţiuni deţinute 

La data de 17.05.2018, Data de Înregistrare a Hotărârii AGEA de majorare a capitalului social, Societatea 
declară că nu are cunoştinţă că vreuna dintre persoanele menţionate la punctul 9.1 de mai sus să deţină 
acţiuni Foraj Sonde. 

Nu există opţiuni asupra acţiunilor deţinute. 

12.2.0 descriere a oricăror acorduri care prevăd participarea salariaţilor la capitalul emitentului 

Nu există acorduri care să prevadă participarea salariaţilor la capitalul Emitentului. 

13.ACŢIONARI PRINCIPALI

13.1.În măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute de emitent, numele oricărei persoane care nu 

este membru al vreunui organ de administrare, conducere şi supraveghere al emitentului şi care 

deţine, direct sau indirect, un procentaj din capitalul social sau din drepturile de vot ale emitentului 
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care trebuie notificat în temeiul legislaţiei interne aplicabile emitentului, precum şi valoarea 

participării în cauză, sau, în absenţa unor astfel de persoane, o declaraţie negativă adecvată 

Emitentul nu deţine informaţii privind orice persoană care nu este membru al vreunui organ de
administrare, conducere şi supraveghere al emitentului şi care să deţină, direct sau indirect, un
procentaj din capitalul social sau din drepturile de vot ale emitentului care trebuie notificat în temeiul
legislaţiei interne aplicabile, în afara celor notificaţi deja. �--/4 .. r.,t,vcc„ 

/<}"- ''(.· 
Structura sintetică a acţionariatului Emitentului cor,iform registrulm' acţionarilor societăţii, ţinut de 

f ,' • (. J, •• , •'· ,o(\ 

Depozitarul Central S.A., la data de 17.05.2018 (, ' · -.. -�! :_, ., i
. /'.f·','-t){\/ff {) 

Acţionari · ' �:ţiuni deţinute 
/> . 

_ __.... (Număr) (%) 

Cristescu Valentin Marius 448.229.952 70,0027

Cristescu Emil 157 .622.904 24,6169

Persoane fizice 34.175.329 5,3374

Persoane juridice 275.433 0,0430

Total 640.303.618 100,0000 
Sursa: Structura sintetică consolidată, furnizată de Depozitarul Central, la dato de 17.05.2018 

13.2.lnformaţii privind situaţia în care acţionarii principali ai emitentului au drepturi de vot diferite 

sau o declaraţie negativă adecvată 

Nu se aplică. Nu există situaţii în care acţionarii Emitentului să aibă drepturi de vot diferite.

13.3.În măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute de emitent, se precizează dacă emitentul este 

deţinut sau controlat, direct sau indirect, şi de către cine; o descriere a naturii controlului şi a 

măsurilor adoptate pentru ca acest control să nu fie exercitat în mod abuziv 

Din perspectiva participaţiei pe care d-nii. Cristescu Valentin Marius (70,0027%) şi Cristescu Emil
(24,6169%) o deţin în capitalul social al Emitentului, aceştia sunt beneficiarii reali ai Societăţii, iar Foraj
Sonde S.A. are calitate de societate deţinută. Societatea Bega Utilaje Construcţii S.A., care va deveni
acţionar al Emitentului în urma aportului în natură, are o structură de acţionariat în care se regăsesc d
nii. Cristescu Valentin Marius (57,0787%) şi Cristescu Emil (30,7137%), ceea ce o circumscrie şi pe 
aceasta aceloraşi beneficiari reali. Controlul asupra Emitentului se face conform prevederilor legale şi
prevederilor actului constitutiv.

13.4.0 descriere a acordurilor cunoscute de emitent, a căror aplicare poate genera, la o dată 

ulterioară, o schimbare a controlului asupra emitentului 

Nu se aplică.
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