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Pietele reglementate pe care se tranzactioneaza actiunile emise: Bursa de Valori Bucuresti,
JSE
(“NEPI” sau “Societatea”)

EVENIMENTE IMPORTANTE RAPORTATE: ANULAREA ADMITERII LA TRANZACTIONARE A
ACTIUNILOR SOCIETATII PE PIATA AIM

1.

Introducere

Dupa o revizuire atenta a beneficiilor si inconvenientelor de a fi o companie listata pe AIM,
Consiliul de Administratie a decis ca anularea admiterii actiunilor NEPI la tranzactionarea pe
piata AIM (“Anularea” sau “Delistarea”) este in interesul Societatii.
Se anticipeaza ca tranzactionarea actiunilor NEPI pe piata AIM sa inceteze la sfarsitul zilei
lucratoare din 7 Octombrie 2016. Delistarea va produce efecte de la momentul cand se emite
Notificarea de anulare - Dealing Notice, care se estimeaza a fi emisa la orele 7.00 a.m. (GMT),
in data de 10 Octombrie 2016.
In temeiul Regulamentului 41 din Normele AIM, Societatea, prin consultantul desemnat, Smith
& Williamson, (i) a notificat Bursa de Valori din Londra in legatura cu Anularea propusa si data
intentionata a Anularii si (ii) a convenit cu Bursa de Valori din Londra ca, intrucat actiunile
NEPI sunt tranzactionate pe Bursa de Valori Johannesburg si Bursa de Valori Bucuresti si prin
urmare Actionarii pot continua sa tranzactioneze actiunile NEPI dupa Delistare, Anularea nu va
presupune (si in consecinta nu se conditioneaza) consimtamantul actionarilor in adunarea
generala.
Bursa de Valori Johannesburg a fost notificata in legatura cu Delistarea in sensul alineatului
18.23 din Cerintele de Listare ale JSE, iar Actionarii sunt instiintati prin prezenta asupra
Delistarii, incluzand scopurile Regulamentului 41 din Normele AIM. Societatea va continua sa-si
mentina listarea pe JSE si pe BVB. Actionarii care doresc sa tranzactioneze actiuni NEPI dupa
Anulare, vor putea sa faca acest lucru atat pe JSE cat si pe BVB, asa cum se mentioneaza mai
jos.
Pentru ca Actionarii UK sa poata tranzactiona actiunile NEPI pe JSE sau pe BVB dupa Delistare,
acestia trebuie sa urmeze procedurile subliniate mai jos pentru a transfera actiunile NEPI
detinute fie (i) in Registrul din Africa de Sud pentru tranzactinarea pe JSE, fie (ii) in Contul
Depozitarului Central din Romania pentru tranzactionarea pe BVB.

Actionarii UK trebuie sa aiba in vedere ca daca nu vor lua masuri pentru a transfera
actiunile NEPI din Registrul UK fie in Registrul din Africa de Sud pentru tranzactionarea pe
JSE fie in Contul Depozitarului Central din Romania pentru tranzactionarea pe BVB, dupa
Delistare nu vor mai putea tranzactiona actiunile NEPI.
Drepturile de vot ale actionarilor si dreptul la distributii viitoare nu vor fi afectate de
Delistare.
2.

Fondul si motivele Delistarii

Consiliul de Administratie al Societatii a analizat beneficiile si inconvenientele pentru
continuarea listarii NEPI pe AIM. Consiliul de Administratie crede ca Delistarea este in interesul
Societatii si a tuturor actionarilor sai. Pentru a ajunge la aceasta concluzie, Consiliul de
Administratie a luat in considerare o multitudine de factori cheie.
Actiunile NEPI au fost admise la tranzactionare pe piata AIM din data de 22 august 2007.
Actiunile NEPI au fost initial inscrise la Bursa Alternativa ('AltX') a JSE pe data de 17 aprilie
2009 si ulterior au fost transferate pe Bursa principala din JSE pe data de 4 august 2010.
Ulterior, actiunile NEPI au fost listate pe BVB incepand cu data de 20 iunie 2011, iar Societatea
si-a mentinut de atunci statutul de Societate multiplu listata.
Incepand cu anul 2013, NEPI a finalizat o serie de majorari de capital prin intermediul
proceselor de tip accelerated book build, in mare parte de la investitorii din Africa de Sud. In
consecinta, numarul actiunilor NEPI inregistrate si mentinute in Registrul din Africa de Sud a
crescut la aproximativ 99% din capitalul social emis al Societatii, conform celor mai recente
date dinaintea publicarii acestui anunt. Consiliul de Adminsitratie nu are in vedere atragerea
de capital suplimentar pe AIM.
In timp ce NEPI ramane documentata in legatura cu interesele tuturor actionarilor, motivatia
Delistarii este data de volumul scazut al tranzactionarii actiunilor NEPI pe piata AIM care s-a
redus in mod considerabil.
Avand in vedere cele de mai sus, Consiliul de Administratie a revizuit atent costurile si
beneficiile de a mentine listarea Societatii pe AIM si a concluzionat ca, atat costurile Societatii
(incluzand resursele de adminstrare si timpul alocat) cat si cerintele de reglementare in
materie asociate cu o astfel de listare sunt semnificativ mai mari comparativ cu beneficiile
aduse. Dupa o analiza atenta, Consiliul a ajuns la concluzia ca este in interesul Societatii si al
Actionarilor ca intreg daca admiterea tranzactionarii Societatii pe AIM este anulata.
Actiunile NEPI vor continua sa fie listate pe JSE si pe BVB. Dupa Anulare, Actionarii UK vor avea
posibilitatea sa tranzactioneze actiunile NEPI pe JSE sau pe BVB urmand procedurile
mentionate mai jos.
Delistarea poate avea implicatii fiscale pozitive sau negative pentru Actionarii UK.
Actionarii UK care au indoieli cu privire la pozitia lor in legatura cu consecintele fiscale ale
Delistarii trebuie sa se consulte imediat cu consultantul lor specializat.

3. City Code
Actionarii trebuie sa ia in considerare ca si consecinta a Anularii faptul ca prevederile din City
Code nu se vor mai aplica Societatii si prin urmare, actionarii nu vor mai fi sub protectia
prevazuta de City Code cu privire la actiunile NEPI.
4.

Procesul delistarii

In conformitate cu Regulamentul 41 al AIM, anularea admiterii la tranzactionarea pe AIM este,
in afara de cazul in care Bursa de Valori din Londra este de alta parere, conditionata de
consimtamantul a cel putin 75 procente de voturile exprimate ale actionarilor (personal sau
prin procura) la adunarea generala. Actionarii trebuie sa consemneze faptul ca Societatea,
prin consultantul sau desemnat, Smith & Williamson, a convenit cu Bursa de Valori din Londra
ca, intrucat actiunile NEPI continua sa fie tranzactionate pe JSE si BVB, nu mai este necesar
consimtamantul actionarilor NEPI in cadrul unei adunari generale in vederea Delistarii.
Mai mult decat atat, Regulamentul 41 din Normele AIM solicita ca o societate listata pe AIM,
care doreste ca Bursa de Valori din Londra sa anuleze admiterea actiunilor sale pentru
tranzactionarea pe AIM, sa informeze in legatura cu acesta anulare si sa notifice separat Bursa
de Valori din Londra in legatura cu data solicitata pentru anulare cu cel putin 20 de zile
lucratoare in prealabil. In conformitate cu Regulamentul 41 din Normele AIM, Directorii au
notificat AIM in legatura cu intentia Societatii de a anula admiterea tranzactionarii Actiunilor
pe piata AIM. In consecinta, Delistarea va intra in vigoare la 7.00 a.m. pe data 10 Octombrie
2016.
Ulterior Delistarii, Societatea nu va mai fi sub incidenta prevederilor din Normele AIM si nici nu
trebuie sa mai desemneze un consultant sau broker.
In urma Delistarii, Consiliul de Administratie intentioneaza sa continue activitatea Societatii in
aceeasi maniera si cu aceeasi strategie ca in prezent.
5.

Masurile ce trebuie luate de catre Actionarii UK

Un actionar UK are optiunea de:
(i)

A-si transfera Actiunile NEPI in Registrul din Africa de Sud pentru a tranzactiona
actiunile NEPI pe JSE ca urmare a Delistarii (vezi paragraful 6 de mai jos); sau

(ii)

Sa-si transfere Actiunile NEPI in Contul Depozitarului Central din Romania pentru a-si
tranzactiona actiunile pe BVB ca urmare a Delistarii (vezi paragraful 7 de mai jos).

Actionarii UK trebuie sa ia in considerare faptul ca dividendele platibile in cash catre
actionarii care detin Actiuni NEPI in Registrul din Africa de Sud vor fi exprimate in Rand
iar dividendele platibile in cash catre actionarii care detin Actiuni NEPI in Contul
Depozitarului Central din Romania vor fi exprimate in Euro.
Actionarii UK trebuie sa ia in considerare de asemenea, ca daca nu iau masuri si nu-si vor
transfera Actiunile NEPI din Registrul UK in Registrul din Africa de Sud pentru
tranzactionarea pe JSE sau in Contul Depozitarului Central din Romania pentru
tranzactionarea pe BVB, acestia nu vor mai putea sa tranzactioneze actiunile NEPI ca
urmare a Delistarii, insa vor continua sa primeasca distributiile viitoare cuvenite si sa
participe la activitatile societatii.

6.

Transferul Actiunilor NEPI in Registrul din Africa de Sud si tranzactionarea Actiunilor
NEPI la JSE

JSE este una dintre cele mai mari piete de valori pe plan mondial. Tranzactionarea actiunilor
in Africa de Sud este de tip "T + 3", ceea ce inseamna ca tranzactiile cu actiuni sunt decontate
(atat in termeni monetari, cat si ca titluri de valoare) la 3 zile lucratoare ulterior datei de
tranzactionare in cauza.
Partile ce tranzactioneaza actiuni NEPI in Africa de Sud trebuie sa efectueze tranzactiile pe
JSE prin agentii lor de bursa in mod direct sau prin intermediul custozilor. Pentru acei
actionari care si-au depus actiunile NEPI intr-un cont de brokeraj sud-african sau in contul
dedicat CSDP din Africa de Sud, tranzactia este efectuata electronic prin Strate, depozitarul
central de valori mobiliare inregistrat in baza Legii cu privire la pietele financiare ("Financial
Markets Act").
Orice actionar UK, care are deja un cont de brokeraj sud-african poate transfera astfel
actiunile actionarului NEPI in Registrul din Africa de Sud, inainte ca Delistarea sa isi produca
efectele, utilizand procesul de transfer existent intre Computershare UK si Computershare
South Africa, asa cum este descris mai jos. Computershare UK poate fi contactata pe adresa de
e-mail !AllJEGlobalTransactionTeam@computershare.co.je daca aveti intrebari in legatura cu
procesul existent de transfer de actiuni.
6.1. Actionarii ce detin actiuni materializate NEPI in Registrul UK care doresc ca actiunile
lor sa fie transferate in Registrul din Africa de Sud
Actionarii UK ce detin Actiuni Materializate in Registrul UK care doresc sa-si transfere actiunile
NEPI in Registrul din Africa de Sud trebuie sa depuna un formular de retragere impreuna cu
certificatul lor de actiuni valabil la Computershare UK, Queensway House, Hilgrove Street, St
Helier, Jersey JE1 1ES. Copii ale formularului de retragere pot fi solicitate de la
Computershare UK la adresa de e-mail !AllJEGlobalTransactionTeam@computershare.co.je.
Odata procesate, actionarii vor primi noile certificate in ceea ce priveste actiunile lor NEPI
emise pentru Registrul din Africa de Sud.
6.2. Actionarii ce detin actiuni dematerializate NEPI in Registrul UK care doresc ca
actiunile lor sa fie transferate in Registrul din Africa de Sud
Actionarii ce detin actiuni dematerializate sunt informati ca actiunile NEPI pot fi transferate
din Registrul UK in Registrul din Africa de Sud, doar in forma materializata. Inainte de a-si
transfera actiunile NEPI in Registrul din Africa de Sud, actionarii UK care detin actiuni
dematerializate in Registrul UK trebuie sa isi transforme actiunile dematerializate in actiuni
materializate prin completarea unui formular de retragere de actiuni prin brokerul acestora.
Odata ce aceste actiuni NEPI au fost transformate in forma materializata, un formular de
anulare trebuie sa fie completat si transmis prin posta, impreuna cu certificatul original de
actiuni al actionarului UK la Computershare UK, Queensway House, Hilgrove Street, St Helier,
Jersey JE1 1ES. Copii ale formularului de retragere pot fi solicitate de la Computershare UK la
adresa de e-mail !AllJEGlobalTransactionTeam@computershare.co.je.
6.3. Tranzactionarea actiunilor NEPI la JSE
Dupa transferul actiunilor NEPI din Registrul UK la Registrul din Africa de Sud, actionarii din
Registrul UK vor putea tranzactiona actiunile lor NEPI la JSE intr-o modalitate similara cu cea
pentru companiile listate la AIM, fie prin mentinerea legaturii direct cu brokerul acestora fie

prin intermediul unui cont de tranzactionare prin internet. Actiunile pot fi tranzactionate pe
JSE numai in forma dematerializata. In consecinta, inainte de tranzactionarea actiunilor NEPI
pe JSE actionarii curenti din Registrul UK vor avea nevoie sa deschida un cont de brokeraj sau
CSDP si sa faca conversia actiunilor lor materializate in actiuni dematerializate, dupa cum s-a
descris de mai sus.
Pasii pe care actionarii ce detin actiuni materializate trebuie sa ii urmeze pentru a
tranzactiona actiunile lor materializate la JSE sunt urmatorii:
(i)

contactarea unui broker sud-african sau a unui broker din Marea Britanie cu parteneri
sud-africani pentru a stabili un cont de tranzactionare pe JSE. Va trebui sa ii oferiti
brokerului toate documentele solicitate in ceea ce priveste actiunile materializate
detinute si necesare deschiderii unui cont de tranzactionare pe JSE;

(ii)

pentru a tranzactiona, actionarii UK trebuie sa predea certificatele lor de actiuni catre
Computershare UK, impreuna cu detaliile brokerului sud-african sau contului CSDP.
Computershare
UK
poate
fi
contactat
prin
e-mail
la
!AllJEGlobalTransactionTeam@computershare.co.je daca aveti orice intrebari in legatura
cu predarea certificatelor dvs de actiuni;
Computershare South Africa sunt disponibili pentru a asista actionarii sa tranzactioneze
actiunile
lor
NEPI
pe
JSE
si
pot
fi
contactati
prin
e-mail
la
Removals@Computershare.co.za daca aveti nevoie de asistenta in deschiderea unui cont
de brokeraj sud-african;

(iii) odata ce actiunile dumneavoastra NEPI au fost transferate in contul sud-african de
brokeraj, veti putea sa tranzactionati actiunile dumneavoastra NEPI intr-un mod similar
cu cel pentru companiile listate la AIM.
7. Transferul de actiuni NEPI la Contul
tranzactionarea de Actiuni NEPI la BVB

Depozitarului Central

din

Romania si

Tranzactionarea actiunilor in Romania este de tip "T + 2", ceea ce inseamna ca tranzactiile cu
actiuni sunt decontate (atat in termeni monetari, cat si ca titluri de valoare) la 2 zile
lucratoare ulterior datei de tranzactionare in cauza.
Partile ce tranzactioneaza actiuni in Romania trebuie sa efectueze tranzactiile pe BVB direct
prin brokerii acestora sau prin intermediul custozilor. Tranzactia este efectuata electronic de
catre Contul Depozitarului Central din Romania.
Informatii referitoare la participantii Contul Depozitarului Central din Romania, precum si
datele
de
contact
ale
acestora
pot
fi
gasite
la
https://www.depozitarulcentral.ro/home/index.aspx in cazul in care actionarii UK necesita
sprijin pentru a deschide un cont de brokeraj roman.
7.1

Actionarii care detin actiuni NEPI materializate in Registrul UK care doresc sa le
transfere la Contul Depozitarului Central din Romania

Actionarii ce detin Actiuni Materializate sunt informati ca actiunile NEPI pot fi transferate din
Registrul UK in Contul Depozitarului Central din Romania numai in forma dematerializata si ca
actiunile NEPI pot fi tranzactionate pe BVB doar in forma dematerializata. Pentru a transfera
actiunile NEPI la Contul Depozitarului Central din Romania, actionarii ce detin Actiuni
Materializate trebuie sa converteasca actiunile lor materializate in actiuni dematerializate prin

contactarea brokerului lor din Marea Britanie. Actionarii UK vor avea nevoie, de asemenea, sa
deschida un cont de brokeraj sau de custode, cu un broker sau, respectiv, cu un custode din
Romania, participant la Depozitarul Central, daca acestia nu au deja un cont.
7.2

Actionarii ce detin actiuni dematerializate NEPI in Registrul UK care doresc sa le
transfere la Contul Depozitarului Central din Romania

Actionarii UK care detin actiuni dematerializate in Registrul UK si care doresc sa isi transfere
actiunile NEPI in Contul Depozitarului Central din Romania, pentru a fi tranzactionate pe BVB,
trebuie sa ia legatura cu brokerul lor din Marea Britanie si brokerul sau custodele lor roman,
pentru a organiza un transfer intra-CREST care sa fie finalizat intr-un cont deschis de ei la un
broker sau custode roman, membru al Depozitarului Central. Actionarii UK vor avea nevoie sa
deschida un cont de brokeraj sau de custode cu un broker sau, respectiv, cu un custode din
Romania participant la Depozitarul Central, daca nu au deja un cont.
7.3

Tranzactionarea actiunilor NEPI la BVB

Romania urmeaza reglementarile generale ale UE in ceea ce priveste deschiderea de conturi
de brokeraj si de tranzactionare de actiuni. Pentru a putea tranzactiona actiunile acestora la
BVB, actionarii UK trebuie sa detina un cont activ de brokeraj deschis la un broker roman.
Societatea nu poate oferi actionarilor consultanta in domeniul fiscal sau in privinta
consecintelor mutarii actiunilor NEPI la Registrul din Africa de Sud sau Contul Depozitarului
Central din Romania deoarece consecintele acestei actiuni vor depinde de jurisdictia in
care se afla fiecare actionar. Actionarii sunt sfatuiti sa solicite consultanta de specialitate
cu privire la aceste aspecte.

PLANIFICAREA PRINCIPALELOR ETAPE
Data acestui anunt

9 Septembrie 2016

Delistare de la AIM

10 Octombrie 2016

DEFINITII
Urmatoarele definitii se aplica pentru intregul anunt, exceptand cazurile in care contextul
impune altfel:
“AIM” sau “Piata AIM”

Piata de tranzactionare de valori mobiliare AIM
(Alternative Investment Market) a Bursei de Valori
din Londra;

“AFS”

Autoritatea de Supraveghere Financiara, autoritatea
din Romania care supervizeaza activitatea pietelor
de capital reglementate in Romania;
Normele AIM pentru companiile listate; publicate
periodic de Bursa de Valori din Londra;

“Normele AIM”

“Consiliu” sau “Consiliu de

Consiliul de Administratie actual al Companiei, ce
actioneaza fie individual sau prin orice comitet

Administratie”

carora le-au fost conferite sau delegate atributile
Consiliului;

“BVB”

Bursa de valori din Bucuresti;

“zi lucratoare”

Orice zi, alta decat sambata, duminica sau
sarbatoare nationala in UK, Africa de Sud sau
Romania;

“Anulare” sau “Delistare”

Anularea admiterii actiunilor la tranzactionare pe
AIM devine efectiva in conformitate cu Regulamentul
41 din Normele AIM asa cum s-a descris in acest
anunt;

“Actiuni Materializate”

O actiune sau alt tip de investitie financiara
inregistrata in Registrul UK, care nu se afla in forma
dematerializata (care nu se afla in CREST);

“City Code”

Regulamentul privind achizitiile si fuziunile
companiilor listate, emis si adminstrat de catre The
Takeover Panel ("City Code on Takeovers and
Mergers");

“NEPI” sau “Societatea”

New Europe Property Investments PLC, infiintata si
inregistrata in Insula Man (Numar de inregistrare
001211V) si inregistrata ca o societate externa cu
raspundere limitata in conformitate cu legislatia din
Africa
de
Sud
(Numar
de
inregistrare
2009/000025/10);

“CREST”

sistemul pentru decontarea in forma electronica a
transferurilor de actiuni si participatii in forma
dematerializata, operate de Euroclear UK si Ireland
Limited;

“CSDP” – Participant detinator de
titluri de valoare inregistrate la
Contul Depozitarului Central din
Romania

Participant detinator de titluri de valoare
inregistrate la Contul Depozitarului Central din
Romania
este definit ca "participant" conform
sectiunii 1 din Legea privind pietele financiare si
numit de actionarii individuali NEPI in scopul si in
ceea ce priveste dematerializarea documentelor de
proprietate in scopul incorporarii in Strate;

“Notificare de anulare - Dealing
Notice”

O notificare a Bursei de Valori din Londra diseminata
prin intermediul serviciului de informatii de
reglementare operat de Bursa din Londra, notificand
ca actiunile NEPI sunt anulate de la tranzactionare pe
AIM incepand cu ora 7.00 a.m. in data de 10
octombrie 2016;

“Euroclear”

Euroclear UK & Ireland Limited;

“Legea privind pietele financiare”

Legea privind pietele financiare din Africa de Sud,

Legea 19 din 2012, astfel cum a fost ulterior
modificata;
“Grup”

Societatea si filialele sale;

“JSE”

JSE Limited (Numar de inregistrare 2005/022939/06),
o societate publica inmatriculata in conformitate cu
legislatia sud-africana si licentiata ca bursa in baza
Legii privind Pietele Financiare;

“Cerintele de Listare ale JSE”

Cerintele de Listare publicate de JSE, modificate
periodic;

“Ultima data posibila”

ultima data posibila inainte de lansarea acestui anunt
este 8 septembrie 2016;

“Bursa de Valori din Londra” sau
“LSE”

London Stock Exchange plc;

“Actiunile NEPI”

318,843,185 actiuni ordinare in capitalul social al
NEPI cu o valoare nominala de €0,01 fiecare la data
emiterii;

“Panel” sau “Takeover Panel”

Autoritatea ce reglementeaza fuziunile si achizitiile
companiilor listate in UK;

“RNS”

Serviciul pentru informatii de reglementare al LSE;

“Romania”

tara Romania;

“Contul Depozitarului Central din
Romania”

cont de investitii financiare listate deschis de catre
custode in numele Depozitarului Central in CREST si
reflectat in registrul actionarilor mentinut in numele
Societatii in Romania de catre secretarii de transfer
din Marea Britanie in Jersey;

“SENS”

Serviciul de stiri al bursei de valori a JSE;

“Actionar(i)”

un detinator de actiuni NEPI inscris in registrul de
actiuni din Africa de Sud, registrul de actiuni din UK
sau registrul de actiuni din Romania;

“Smith & Williamson”

Smith & Williamson Corporate Finance Limited
(numar de inregistrare 04533970), 25 Moorgate,
Londra EC2R 6AY, UK;

“Africa de Sud”

Republica Africa de Sud;

“South African Transfer Secretaries”
sau “Computershare South Africa”

Computershare Investor Services Proprietary Limited,
Parter, Strada Marshall, nr. 70, Johannesburg, 2001;

“Registrul din Africa de Sud”

registrul de actiuni mentinut in numele Societatii din
Africa de Sud de catre secretarii de transfer din
Africa de Sud;

“Strate”

sistemul de decontare si compensare utilizat de JSE,

administrat de Strate Limited (numar de inregistrare
1998/022242/06), o societate comerciala cu
raspundere limitata inregistrata conform legislatiei
din Africa de Sud;
“UK” sau “Marea Britanie”

Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord;

“Actionari detinatori de actiuni
materializate din UK”

actionarii care detin actiuni in forma materializata in
Societate, listate pe AIM;

“Actionari detinatori de actiuni
dematerializate din UK”

actionarii care detin actiuni in forma dematerializata
in Societate, listate pe AIM, prin intermediul CREST;

“Registrul UK”

registrul de actiuni mentinut in numele Societatii in
Jersey de catre secretarii de transfer UK, excluzand
Contul Depozitarului Central din Romania si Registrul
din Africa de Sud;

“Actionarii UK”

un detinator inregistrat de actiuni NEPI inregistrate
in Registrul UK;

“UK Transfer Secretaries” sau
“Computershare UK”

Computershare UK, Queensway
Street, St Helier Jersey, JEI IES;

“Actiuni dematerializate”

O actiune sau alt tip de investitie financiara
inregistrata in Registrul UK, ca fiind in forma
dematerializata in CREST, inclusiv dreptul de
proprietate
al
acesteia
care,
datorita
Reglementarilor CREST, poate fi transferata prin
intermediul CREST.

9 Septembrie 2016
Pentru mai multe informatii va rugam contactati:
New Europe Property Investments plc
Mirela Covasa

+40 21 232 1398

AIM Nominated Advisor and Broker
Smith & Williamson Corporate Finance Limited
Azhic Basirov/Katy Birkin

+44 20 7131 4000

JSE sponsor
Java Capital
Andrew Brooking
BVB advisor
SSIF Intercapital Invest SA

+27 11 722 3052

House,

Hilgrove

Razvan Pasol
Computershare UK (Jersey)
!AllJEGlobalTransactionTeam@computershare.co.je
Computershare South Africa
Removals@Computershare.co.za

+40 21 222 8731

