
Comunicare publicitară și de  
marketing cu privire la Obligațiunile  

la Purtător Sun Contracting 2020
ISIN AT0000A2K2R0
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NOU!
Obligațiuni  

la Purtător

2020



GRUPUL  
SUN CONTRACTING

Sun Contracting AG (FL)
Membrii Consiliului de Administrație:

Andreas Pachinger,
Clemens Laternser

Capital Social 1.000.000 euro

Participație de 100 %
Sun Contracting AG

Capital Social 25.000 euro

Participație de 100 %
Sun Contracting AG

Capital Social 800.000 euro

eine Marke der sun-inotech gmbh

sun-inotech
GmbH (AT)

Participație de 100 %
Sun Contracting AG

Capital Social 35.000 euro

Participație de 60 %
Sun Contracting GmbH

Capital Social 35.000 euro

Participație de 80 %
Sun Contracting GmbH

Capital Social 35.000 euro

Sun Contracting 
Germany GmbH (DE)

Sun Contracting
GmbH (AT)

Sun Contracting
Angern GmbH (AT)

angern gmbh

Participație de 100 %
Sun Contracting AG

Capital Social 9.000.000 euro

Sun Contracting
Germany Management

GmbH (DE)

germany management gmbh

Sun Contracting
Norica Plus GmbH

(AT)*

norica plus gmbh

 *Fosta: enerxia NORICA PLUS GmbH Data furnizării informației: 10/2020

Declaratie de declinare a responsabilitatii: Această comunicare reprezintă o comunicare publicitară in sensul atribuit prin Regulamentul delegat 
UE nr. 565/2017, precum si o comunicare cu caracter publicitar in sensul atribuit prin Regulamentul UE nr. 1129/2017. Aceasta comunicare nu 
reprezinta (i) nici o oferta de a cumpara sau de a vinde sau o solicitare de oferta de a cumpăra obligatiuni din categoria Obligațiunilor la Purtător 
Sun Contracting 2020 („Obligatiunile”) ale Sun Contracting AG („Emitentul”) si (ii) nici o analiza financiara, consultanta privind investitiile sau 
o recomandare. O oferta publica privind Obligatiunile este facuta doar pentru investitorii cu sediul social sau resedinta in Liechtenstein, Austria, 
Germania, Republica Cehă, Ungaria, Bulgaria, Luxemburg, Italia, Slovacia, Polonia, România, Slovenia, Croatia si Elvetia („Statele Ofertei“) pe baza 
prospectului care a fost aprobat de catre Autoritatea privind Piata Financiara din Liechtenstein („APF”) in data de 23 octombrie 2020 (“Prospectul”) 
si care a fost notificat autoritatilor competente de supraveghere din Statele Ofertei (cu excepția Elveției). Prospectul a fost aprobat in Elvetia conform 
Legii privind serviciile financiare (Finanzdienstleistungsgesetz). Investitorii sunt informati ca aprobarea Prospectului de catre APF nu trebuie sa 
fie inteleasa ca o validare a Obligatiunilor oferite. Prospectul a fost publicat la si este disponibil, fara niciun cost, fie in varianta electronica (PDF) 
ce poate fi descarcata de pe website-ul Emitentului, https://www.sun-contracting.com/bearer-bond-2020/, fie in varianta materiala, disponibila la 
sediul social al Emitentului. Li se recomanda potentialilor investitori sa citeasca Prospectul inainte de a lua orice decizie de a investi, cu scopul de a 

GERMANIA Haldensleben 179,55 kWp

EXTRAS DIN LISTA DE REFERINȚĂ

Pentru mai multe proiecte de contractare,  
vă rugăm să vizitați website-ul nostru: 
WWW.SUN-CONTRACTING.COM

AUSTRIA Hermagor 1.467,67 kWp AUSTRIA Hagenberg 184,75 kWp

GERMANIA Laußnitz 710,64 kWpGERMANIA Schardebüll 126,20 kWpGERMANIA Dahlen 749,25 kWp
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OBLIGATIUNILE LA PURTĂTOR 2020 
ISIN AT0000A2K2R0

Capitalul social al Emitentului  
este în sumă de 1.000.000 euro  

și este plătit integral.

Volumul emisiunii:  
 10.000.000,- euro (suma principală)

–
Prețul de emisiune: 

1.000,00 euro (plus 2% prima de emisiune (agio))
–

Suma minimă subscrisă: 
1.020,00 euro (inclusiv 2% prima de emisiune (agio))

–
Finalul termenului: 

31/10/2025
–

Perioada de subscriere (maximă): 
29/10/2020 până la 23/10/2021 

–
Dobânda: 

Fixă de 5% pe an din suma principala, plătibilă în rate  
în data de 1 noimebrie a fiecărui an calendaristic

–
ISIN:  

AT0000A2K2R0
–

Agent de plată:  
Baader Bank Aktiengesellschaft

–
Oferit spre tranzactionare prin Sistemul Multilateral  
de Tranzacționare (MTF) din Viena și Piața Deschisă  

(Open Market) (Frankfurt)
–

Formularul de subscriere este disponibil la: 
www.sun-contracting.com

Luna de  
subscriere 1)

Data livrării 
Obligațiunilor în  
contul de valori 

mobiliare al 
investitorului 2)

Prețul de  
Emisiune (euro) 

respectiv  
de plătit

Noiembrie  2020 01/12/2020 1.024,17

Decembrie 2020 01/01/2021 1.028,33

Ianuarie   2021 01/02/2021 1.032,50

Februarie  2021 01/03/2021 1.036,67

Martie  2021 01/04/2021 1.040,83

Aprilie  2021 01/05/2021 1.045,00

Mai  2021 01/06/2021 1.049,17

Iunie  2021 01/07/2021 1.053,33

Iulie  2021 01/08/2021 1.057,50

August  2021 01/09/2021 1.061,67

Septembrie  2021 01/10/2021 1.065,83

Octombrie  2021 01/11/2021 1.070,00

ASPECTE 
RELEVANTE 

DESPRE 
OBLIGATIUNILE 
LA PURTĂTOR 

2020
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intelege pe deplin riscurile potentiale si beneficiile asociate cu decizia de a investi in Obligatiuni. Inainte de a lua o decizie de a investi, potentialilor 
investitori li se recomanda in continuare sa solicite consultanta individuala, luand in considerare (i) cunostintele lor si experienta cu privire la 
investițiile în instrumente financiare, (ii) situatia lor financiara si (iii) obiectivele investitionale (inclusiv toleranta la risc). Investitiile in Obligatiuni 
si in instrumente financiare, in general, implica riscuri financiare si pot chiar sa rezulte in pierderea totala sau partiala a fondurilor investite. 
Performanta trecuta nu este un element indicativ pentru orice fel de rezultate viitoare. Aceasta comunicare nu este adresata niciunei persoane care 
este o persoana din Statele Unite ale Americii (asa cum acest termen este definit in Regulamentul S din Actul privind Titlurile de Valoare din 1933 
din Statele Unite ale Americii „Actul privind Titlurile de Valoare”) si nu este adresata niciunei persoane care isi are sediul social sau resedinta in 
afara Statelor Ofertei. Obligatiunile mentionate in acest document nu au fost nici inainte si nici nu vor fi inregistrate conform Actului privind Titlurile 
de Valoare. Reproducerea, in tot sau in parte, sau distribuirea, directa sau indirecta, a continutului acestei comunicari, indiferent de modalitatea 
aleasa, sunt interzise fara aprobarea anterioara a Emitentului. Emitentul subliniază că anumite prevederi din Legea din Austria privind Piața de 
Capital (Börsegesetz) cu privire la instrumentele financiare care sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată nu sunt aplicabile în totalitate 
instrumentelor financiare care sunt tranzacționate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (MTF) Viena (inclusiv anumite obligații ale emitenților).

1) Subscriere are înțelesul: Completarea formularului 
de subscriere și acceptarea ofertei de subscriere de 
către Emitent, precum și plata la timp a respectivei 
sume subscrise în ultima zi lucrătoare a respectivei 
luni calendaristice de către investitor, fara costuri 
pentru Emitent.

2) Dacă prima zi a unei luni nu este o zi lucrătoare, 
livrarea obligatiunilor subscrise va putea fi efectuată 
în următoarea zi lucrătoare, din motive tehnice.



Tipărit
Proprietar media/Editor: Sun Contracting AG | Austrasse 14 | 9495 Triesen | Liechtenstein

Producător: druck.at Druck- und Handelsgesellschaft mbH | 2544 Leobersdorf | Austria
Imagini: shutterstock.com | Sun Contracting AG

Austrasse 14 | 9495 Triesen | Liechtenstein 
www.sun-contracting.com | office@sun-contracting.com

Număr de inregistrare: FL-0002.555.661-3 
Oficiul Registrator: Biroul de Justiție al Principatului Liechtenstein 

(Amt für Justiz des Fürstentums Liechtenstein)
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