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I. Evenimente importante de raportat: AGOA 19-20.04.2017 
Şedinţa AGOA a avut loc în ziua de 20.04.2017, data celei de-a doua convocări. La şedinţă au 
participat acţionari/reprezentanţi ai acţionarilor ce deţin în total 12.250.726 acţiuni ale Societăţii IAR 
SA, reprezentând 64,8913% din numărul total de acţiuni ale societăţii.  
Ordinea de zi a şedinţei a fost: 
1. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 2017 
2. Aprobarea datei de 10.05.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor 

asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data 
de 19/20.04.2017 şi a datei de 09.05.2017 ca ex-date, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr 
297/2004 privind piaţa de capital 

 

Deciziile luate prin vot în urma analizării documentelor prezentate sunt următoarele: 
1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli 2017 propus de Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR 
S.A., în forma prezentată în şedinţa AGOA din data de 20.04.2017 
Situaţia votului exprimat este următoarea: 
voturi exprimate - TOTAL: 12.250.726   
 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 12.250.726 0 0 
Acţionari ce au transmis votul prin corespondenţă 0 0 0 

SUBTOTAL 12.250.726 0 0 
 

   

reprezentând următoarele procente din totalul acţiunilor Societăţii IAR S.A.  
TOTAL: 64,8913 %  

 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 64,8913 0 0 

Acţionari ce au transmis votul prin corespondenţă 
  

0 0 0 
SUBTOTAL 64,8913 0 0 

reprezentând următoarele procente din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul AGEA 20.04.2017 
TOTAL: 100 %  

 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 100 0 0 
Acţionari ce au transmis votul prin corespondenţă 0 0 0 

SUBTOTAL 100 0 0 
2. Se aprobă data de 10.05.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor 
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 
20.04.2017 şi data de 09.05.2017 ca ex-date, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr 297/2004 privind 
piaţa de capital. 



Situaţia votului exprimat este următoarea: 
voturi exprimate - TOTAL: 12.250.726   
 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 12.250.726 0 0 
Acţionari ce au transmis votul prin corespondenţă 0 0 0 

SUBTOTAL 12.250.726 0 0 
 

   

reprezentând următoarele procente din totalul acţiunilor Societăţii IAR S.A.  
TOTAL: 64,8913 %  

 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 64,8913 0 0 

Acţionari ce au transmis votul prin corespondenţă 
  

0 0 0 
SUBTOTAL 64,8913 0 0 

reprezentând următoarele procente din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul AGEA 20.04.2017 
TOTAL: 100 %  

 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 100 0 0 
Acţionari ce au transmis votul prin corespondenţă 0 0 0 

SUBTOTAL 100 0 0 
3. Consiliul de Administraţie şi directorul general al societăţii se însărcinează cu ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, precum şi cu realizarea formalităţilor de publicitate 
cerute de lege, actul constitutiv şi regulamentele ASF/CNVM. 
Situaţia votului exprimat este următoarea: 
voturi exprimate - TOTAL: 12.250.726   
 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 12.250.726 0 0 
Acţionari ce au transmis votul prin corespondenţă 0 0 0 

SUBTOTAL 12.250.726 0 0 
 

   

reprezentând următoarele procente din totalul acţiunilor Societăţii IAR S.A.  
TOTAL: 64,8913 %  

 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 64,8913 0 0 

Acţionari ce au transmis votul prin corespondenţă 
  

0 0 0 
SUBTOTAL 64,8913 0 0 

reprezentând următoarele procente din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul AGEA 20.04.2017 
TOTAL: 100 %  

 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 100 0 0 
Acţionari ce au transmis votul prin corespondenţă 0 0 0 

SUBTOTAL 100 0 0 
 

Prezentul raport curent este disponibil şi poate fi accesat la adresa www.iar.ro/Actionariat/Raportari 
Conform Cerintelor Pietei de Capital/5.Rapoarte Curente Privind Informatiile Privilegiate, CF ART 
226, Alin(1) Din Legea 294/2004 Privind Piata de Capital. 
 
Ion Rareş POPESCU        Neculai BANEA 
 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE  DIRECTOR GENERAL 

http://www.iar.ro/Actionariat/Raportari


SOCIETATEA  IAR SA  
Sediul: Ghimbav, str. Aeroportului nr. 1, jud. Braşov 
Nr. RC: J08/4/1991, C.U.Î.: 1132930 
 
 

HOTĂRÂREA Nr.  03 / 20.04.2017 
 
 
 

Luând în considerare informaţiile fundamentate cuprinse în proiectul BVC 2017 ce a fost avizat de 
către Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR SA prin Decizia nr. 04CA/14.03.2017, 
 

În temeiul Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Actului 
Constitutiv al Societăţii IAR S.A., 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii IAR S.A., convocată în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările la zi, ale Legii nr. 
297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori 
mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale 
acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale şi ale Actului Constitutiv al 
Societăţii IAR S.A. şi legal constituită în data de 20.04.2017, ora 12:00, la sediul societăţii, în 
condiţiile participării acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 64,8913% din numărul total 
de acţiuni ale societăţii, 
 
 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 
 

 

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli 2017 propus de Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR 
S.A., în forma prezentată în şedinţa AGOA din data de 20.04.2017, în condiţiile votului “pentru” exprimat de 
acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 64,8913 % din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale 
votului “împotrivă” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 0 % din numărul total de 
acţiuni ale societăţii şi ale “abţinerii” a  0 % din acţionarii/reprezentanţilor acţionarilor societăţii. 
Art. 2. Se aprobă data de 10.05.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor 
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 
20.04.2017 şi data de 09.05.2017 ca ex-date, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr 297/2004 privind 
piaţa de capital, în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce 
deţin 64,8913 % din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului “împotrivă” exprimat de 
acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 0 % din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale 
“abţinerii” a  0 % din acţionarii/reprezentanţilor acţionarilor societăţii. 
Art. 3. Consiliul de Administraţie şi directorul general al societăţii se însărcinează cu ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, precum şi cu realizarea formalităţilor de publicitate 
cerute de lege, actul constitutiv şi regulamentele ASF/CNVM. 
Hotărârea a fost luată în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce 
deţin 64,8913% din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului “împotrivă” exprimat de 
acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 0 % din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale “abţinerii” 
acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 0 % din numărul total de acţiuni ale societăţii. 
Dată la sediul Societăţii IAR S.A. astăzi, 20.04.2017. 
 
 
 
 
 

Ion Rareş POPESCU                                     Aurelia SUMEDREA 
 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE  SECRETAR A.G.A.  
 


