
CONTRACT DE CESIUNE DE ACTIUNI 

Încheiat între: 

D-nul/d-na____________________________________________ cetăţean român/străin, născut(ă)   la 

data de __________________, în _____________________, jud. ______________________, 

domiciliat(ă) în _____________________ satul/str. ______________________________, nr. _____, bl. 

____, sc. ____, et. ____, ap. ____, jud. ____________, posesor(e) al CI/BI/Paşaport, seria _______ nr. 

_____________, eliberat de __________________, la data de ___________, CNP 

___________________, 

în calitate de cedent,  

si 

Societatea Componente Auto S.A., cu sediul în Topoloveni, strada  Maximilian Popovici, nr. 59, 

judeţul Argeş, înregistrată la Oficiul Registrului Cometului de pe lângă Tribunalul Arges sub nr. 

J03/136/1991, CIF RO162657, reprezentată prin dl. Caraivan Radu-Constantin-director general,  

în calitate de cesionar 

Eu, cedentul, cedez cesionarei un număr de ________ actiuni nominative, în formă dematerializată, cu o 

valoare nominală de 12,98 lei/actiune, libere de sarcini pe care le detin la societatea Componente Auto 

SA. 

Cesiunea celor _____ actiuni se face la pretul de ____lei/actiune, respectiv la suma totală de _______ 

lei pe care o voi primi  de la cesionar în termen de maxim 10 zile de la înregistrarea prezentei cesiuni în 

Registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA în contul nr.____________________ deschis la 

______________________ /prin mandat postal la adresa de domiciliu.  

Eu, cedentul, declar că în urma prezentei cesiuni transmit cesionarei toate drepturile si obligatiile ce 

decurg din detinerea de actiuni la societatea Componente Auto SA si nu mai am nicio pretentie de la 

aceasta. 

Eu, cesionarul, primesc de la cedent un număr de ________ actiuni nominative, în formă 

dematerializată, libere de sarcini pe care acesta le detine la societatea Componente Auto SA, 

subrogându-mă de la acest moment în toate drepturile si obligatiile cedentului si mă oblig să îndeplinesc 

de îndată toate formalitătile privind înregistrarea prezentei cesiuni în Registrul actionarilor tinut de 

Depozitarul Central SA si să achit cedentului c/val. actiunilor cesionate, în sumă de ___________ lei, în 

termen de maxim 10 zile de la înregistrarea prezentei cesiuni în Registrul actionarilor tinut de 

Depozitarul Central SA în contul nr.____________________ deschis la ______________________ 

/prin mandat postal la adresa de domiciliu.  

 Cheltuielile postale/bancare de transmitere a sumei se suporta de cedent. 

Prezentul contract de cesiune a fost încheiat în două exemplare a câte una pagină, azi________ 

la sediul emitentului. 

 

CEDENT        CESIONAR 

           
 


