RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 10.05.2019
Denumirea entităţii emitente: Societatea IAR S.A.
Sediul social: str. Hermann OBERTH nr. 34, or Ghimbav, jud Braşov
Numărul de telefon/fax: 0268475108/0268476981
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 1132930
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J08/IV/1991
Capital social subscris şi vărsat: 47.197.132,50 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti,
Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard acţiuni

I. Evenimente importante de raportat:
Uzând de dreptul ce îi este acordat prin legislația specifică în vigoare, Ministerul Economiei, acționar ce
deține 64,89% din numărul total de acțiuni ale IAR SA, a transmis societății următoarea propunere de
reformulare a articolului 1 al proiectului Hotărârii AGOA 5/2019, referitor la modalitatea de repartizare
a profitului net înregistrat de IAR SA în anul 2018:
“Art. 1 Se aprobă repartizarea profitului net în suma de 31.184.158 lei (care nu include provizionul
pentru participarea salariaților la profit, în valoare de 1.918.119 lei), înregistrat de societate în anul
2018, după cum urmează:
- Rezerve legale:
1.853.531 lei
- Profit reinvestit in anul 2018:
2.783.969 lei
- Profit rămas de repartizat:
26.546.658 lei
o Dividende:
25.618.299,3 lei
o Alte rezerve – surse proprii de finanțare:
928.358,7 lei
Data plăţii dividendelor acordate, în valoare brută de 1,4015 lei/acţiune, este 05.07.2019, cheltuielile
ocazionate de distribuirea acestora fiind suportate de către acţionari.
Dividendele vor fi plătite acţionarilor înregistraţi în registrul acţionarilor la data de 14.06.2019.”
În vederea respectării obligațiilor legale ce îi revin socieății, proiectul de hotărâre transmis de Ministerul
Economiei este postat pe pagina web a Societății IAR SA, alături de celelalte documente ce vor supuse
analizei acționarilor în ședința AGOA convocată pentru data de 31.05.2019 / 03.06.2019.
Prezentul raport curent este disponibil şi poate fi accesat la adresa www.iar.ro/Investitori/Raportări
conform cerințelor pieței de capital/Rapoarte curente privind informațiile privilegiate, cf Legii
24/2018/10.05.2019 Raport curent completare materiale AGOA 31.05.2019-03.06.2019.
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