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Către: Bursa de Valori Bucureşti 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 

 

Raport curent conform art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucureşti Operator de Piaţă, Titlul 

II, Emitenţi şi Instrumente Financiare 

 

Evenimente importante de raportat: INFORMARE privind programul de răscumpărare al 

SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA 

 

Demararea unui program de răscumpărare 

 

Societatea doreşte să informeze acţionarii şi investitorii că acest program de răscumpărare se 

va derula incepand cu data de 21 august 2017. 

 

Potrivit Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 3 din 15 iunie 2017, 

(„Hotărârea AGEA”), programul se referă la rascumpărarea de către Societate a propriilor 

actiuni, prin achizitie in cadrul pietei pe care actiunile sunt listate si/sau prin desfasurarea de 

oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele 

conditii: 

(i) Maximum 7.000.000 actiuni (reprezentand maximum 2,52% din capitalul social 

subscris si varsat la data hotararii), partial pentru alocarea catre angajati si/sau 

administratori si/sau directori ai societatii, si partial in scopul anularii lor si reducerii 

corespunzatoare a capitalului social al societatii; 

(ii) La pretul minim de 0,6 lei per actiune si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mica 

dintre: 

a) 1,5 lei per actiune si  

b) valoarea cea mai mare  dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel 

mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare, in conformitate cu prevederile 

Regulamentului Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 08 martie 2016 de completare a 

Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce 

priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de 

rascumparare si masurilor de stabilizare.  

Programul se va desfasura pentru o perioada de maximum 24 (douazecisipatru) de luni de la 

data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. 

Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi 

efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezerve disponibile ale Societatii, asa cum sunt 

inregistrate in ultimele situatii financiare anuale aprobate, cu exceptia rezervelor legale. 

Programul de răscumpărare se va efectua in conditiile de pret mai sus mentionate si in 

conformitate cu prevedrile legale. Suma maximă agregata alocată acestui program de 



                                                                                                                                                              

 
 
 

rascumparare este de 10.500.00 RON (excluzând comisioanele de brokeraj și alte costuri de 

achiziție). 

Societatea a desemnat SSIF SWISS CAPITAL SA în calitate de agent de răscumpărare în 

legătură cu achiziţia de acţiuni listate pe Bursa de Valori Bucureşti. 

Societatea poate răscumpăra un volum zilnic de acţiuni de până la 25% din cantitatea medie 

zilnică de acţiuni ale companiei care sunt tranzacţionate pe piaţa reglementată pe care se 

efectuează achiziţia, calculat potrivit legislaţiei aplicabile. Emitentul va raporta săptămânal în 

ceea ce priveşte derularea acestui program de răscumpărare, potrivit prevederilor legale în 

vigoare. 
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