Către,
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Bursa de Valori Bucureşti
Raportul curent conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data raportului:
Denumirea entităţii emitente:
Sediul social:
Numărul de telefon/fax:
Codul unic de înregistrare:
Număr de ordine Registrul Comerţului:
Capital social subscris şi vărsat:
Piaţa reglementată de tranzacţionare :

29.07.2022
IPROEB S.A.
Bistrița, str. Drumul Cetații, nr. 19, judeţ Bistrița-Năsăud
0263-238.164 / 02363-234.701
566930
J06/55/1991
37.572.221,10 lei
Bursa de Valori Bucureşti - ATS - AeRO

Evenimente importante de raportat:
Societatea IPROEB S.A. anunţă acţionarii şi investitorii că tranzactiile raportate in baza Art.108 din Legea
nr. 24/2017 republicata, ce s-au derulat între societatea noastră și părtile afiliate, în baza contractelor
încheiate, pentru perioada 01 ianuarie 2022 – 30 iunie 2022 se încadrează în categoria tranzacțiilor
obișnuite ce au loc între comercianți, opinie certificată de auditorul financiar, conform raportului
suplimentar semestrial anexat.
Anexam prezentului raport, raportul suplimentar al auditorului financiar, aferent tranzactiilor derulate cu
partile afiliate, in perioada 01 ianuarie 2022 – 30 iunie 2022.

DIRECTOR GENERAL,
Marin Mihai

Sediul social : Strada Drumul Cetăţii, nr.19, cod postal 420063, Bistrita, judet Bistriţa- Năsăud,
Punct de lucru: Strada Candiano Popescu, nr.1, sector 4, cod postal: 040581, Bucuresti,
Numar ORC: J06/55/1991, CUI 566930, Atribut fiscal RO, Capital social 37.572.221,10 lei, COD IBAN RO63 BTRL 0060 1202 I888 51XX Banca Transilvania,
Tel. :(+40) 263 238 150, Fax : (+40) 263 234 701, e -mail : office@iproeb.ro, https://www.iproeb.ro

Raport independent de asigurare limitata
asupra informatiilor incluse in Raportul Curent intocmite de Societate in conformitate cu
prevederile art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata în 10 august 2021 și ale
Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile urlterioare

Catre Consiliul de Administratie,
IPROEB S.A.

Scopul raportului independent de asigurare limitata
1.

Noi am fost angajati de catre IPROEB S.A. (denumita in continuare „Societatea”) sa
efectuam procedurile asupra carora am convenit cu dumneavoastra si care sunt
enumerate mai jos in paragraful „Procedurile efectuate” (denumite in continuare
„Procedurile”) cu privire la Tranzactiile Raportate incluse in Raportul Curent (denumit in
continuare „Raportul Curent") din 23.02.2022 (cu referire la contractul nr. 165 /
21.11.2019 incheiat cu Electromontaj S.A., impreuna cu actele aditionale la acesta),
intocmit de catre Societate conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de
instrumente financiare si operatiuni de piata republicata in 10 august 2021 (denumită în
continuare „Legea nr. 24/2017, republicata in 10 august 2021”) si ale Regulamentului
nr. 5/2018 al Autoritatii de Supraveghere Financiara (denumita in continuare „ASF”)
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si
completarile ulterioare din Regulamentul nr. 13/2021 (denumit in continuare
„Regulamentul nr. 5/2018”), sub forma unei concluzii independente de asigurare limitata,
potrivit careia, pe baza procedurilor efectuate, nu am luat la cunostinta de nimic care sa
ne faca sa credem ca Tranzactiile Raportate incluse in Raportul Curent nu sunt in
conformitate, in toate aspectele semnificative, cu art. 108 din Legea nr. 24/2017,
republicată in 10 august 2021 si art. 144, litera B din Regulamentul nr. 5/2018.

2.

Raportul Curent mai sus mentionat a fost intocmit de catre conducerea Societatii pentru
a raporta catre ASF conform cerințelor art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata în 10
august 2021 și ale Regulamentului nr. 5/2018.

Responsabilitatea Conducerii Societatii
3.

Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea si prezentarea Raportului si
a Tranzactiilor Raportate incluse in Raportul mentionat mai sus care sa nu contina
denaturari semnificative, in conformitate cu art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata
in 10 august 2021 si Regulamentul nr. 5/2018 si pentru informatiile prezentate in cadrul
acestora. Aceasta responsabilitate include: proiectarea, implementarea si mentinerea
unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea acestui Raport si a
Tranzactiilor Raportate incluse in Raport care sa nu contina denaturari semnificative,
datorate fraudei sau erorii. De asemenea, aceasta include indeplinirea cerintelor art. 108
din Legea nr. 24/2017, republicata în 10 august 2021 și ale Regulamentului nr. 5/2018
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si mentinerea documentelor justificative adecvate in legatura cu Raportul si Tranzactiile
Raportate incluse in acest Rapoart. Conducerea Societatii este responsabila pentru
prevenirea si identificarea fraudei si asigurarea conformitatii Societatii cu legislatia si
regulamentele in vigoare. Conducerea Societatii este responsabila sa se asigure ca
personalul implicat in intocmirea Raportului si a Tranzactiilor Raportate incluse in acest
Raport este pregatit corespunzator.

Responsabilitatea Auditorului Independent
4.

Responsabilitatea noastra este sa analizam, in baza procedurilor desfasurate
prezentate mai jos in paragraful „Procedurile efectuate”, Tranzactiile Raportate
prezentate de catre Societate in Raport si de a raporta sub forma unei concluzii
independente de asigurare limitata, pe baza probelor obtinute. Noi am efectuat
angajamentul nostru in conformitate cu Standardul International pentru Misiuni de
Asigurare (“ISAE”) 3000 privind misiunile de asigurare, altele decat auditul sau revizuirea
informatiilor financiare istorice. Acest standard cere ca noi sa respectam cerintele etice,
inclusiv cerintele de independenta, sa planificam si sa efectuam procedurile noastre de
asa maniera, incat sa obtinem un nivel de asigurare corespunzator daca Raportul sunt
in conformitate, sub toate aspectele semnificative, cu art. 108 din Legea nr. 24/2017,
republicată in 10 august 2021 si art. 144, litera B din Regulamentul nr. 5/2018, ca baza
pentru concluzia noastra independenta de asigurare limitata.

5.

Procedurile selectate depind de intelegerea noastra privind Raportul si a altor
circumstante ale angajamentului, precum si de consideratiile noastre privind sectiunile
in care ar putea aparea denaturari semnificative.
In dezvoltarea intelegerii noastre privind Raportul am luat in considerare controlul intern
relevant al Societatii pentru intocmirea si prezentarea Raportului in conformitate cu
cerintele art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata în 10 august 2021 și ale
Regulamentului nr. 5/2018 pentru a stabili procedurile relevante in circumstantele date,
dar nu si in scopul exprimarii unei concluzii asupra eficacitatii controlului intern al
Societatii pentru intocmirea si prezentarea Raportului si pentru efectuarea Tranzactiilor
Raportate.

6.

Asigurarea limitata este mai restransa decat asigurarea absoluta sau rezonabila.
Procedurile de obtinere a probelor pentru un angajament de asigurare limitata sunt mai
restranse decat in cazul unui angajament de asigurare rezonabila si, prin urmare, se
obtine un nivel mai scazut de asigurare decat intr-un angajament de asigurare
rezonabila.

7.

Ca parte a acestui angajament, noi nu am efectuat proceduri de audit, revizuire sau
verificare asupra Raportului Curent si Tranzactiilor Raportate incluse in Raportul Curent
in conformitate cu Standardele Internationale de Audit sau Standardele Internationale
pentru Angajamentele de Revizuire si nici asupra surselor din care Raportul Curent si
Tranzactiile Raportate incluse in Raportul Curent au fost extrase.
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Procedurile efectuate
8.

Procedurile noastre au fost aplicate doar asupra Tranzactiilor Raportate incluse in
Raport. Nu am efectuat nicio procedura pentru a verifica daca Raportul include toate
tranzactiile pe care Societatea ar trebui sa le includa conform art. 108 din Legea nr.
24/2017, republicata în 10 august 2021 și ale Regulamentului nr. 5/2018. Conform
obiectivelor convenite pentru munca noastra am efectuat urmatoarele proceduri:
1.

Am obtinut de la conducerea Societatii urmatorul Raport transmis catre ASF si
BVB: “Raportul Curent din 23.02.2022”.

2.

Proceduri privind continutul Raportului Curent:
A.
B.

Am obtinut de la conducerea Societatii acces la contractele specificate in
Raportul Curent mai sus mentionate.
Pentru Tranzactiile Raportate incluse in Raportul Curent obtinute potrivit
procedurii mai sus mentionate, am comparat urmatoarele elemente din
Raportul Curent cu informatiile cuprinse in Contractele pus la dispozitie:
B.1.
B.2.
B.3.
B.4.

C.

D.

Denumirea partilor din Contract;
Obiectul Contractului;
Valoarea totala estimata a Contractului;
Termenele si modalitatile de plata;

Pentru Raportul Curent care face obiectul acestui raport, am comparat
creantele si datoriile cu Partea Afiliata prezentata in Raport cu cele
inregistrate in fisele de cont de catre Societate la data contractului ce face
obiectul raportarii respective.
Am discutat cu conducerea Societatii politicile interne ale Societatii cu privire
la contractele cu administratorii, angajatii, actionarii care detin controlul,
precum si cu entitatile afiliate cu acestia pentru a determina daca preturile
convenite intre parti au fost acceptate de comun acord pe baza tipului de
produse/servicii si a altor termeni si conditii stipulate in contractele intre parti.
De asemenea, am efectuat analize pentru a determina daca pretul convenit
este corect prin raportare la celelalte oferte existente pe piata.

9.

In legatura cu Tranzactiile Raportate incluse in Raportul Curent al Societatii din
23.02.2022 (cu referire la contractul nr. 165 / 21.11.2019 incheiat cu Electromontaj S.A.,
impreuna cu actele aditionale la acesta), avand in vedere specificitatile unice ale
produselor vandute catre partile afiliate, Societatea nu a putut lua in considere solicitarea
de oferte catre terte parti.

10.

Concluzia noastra a fost formata pe baza, si in legatura cu, aspectele prezentate in acest
raport. Consideram ca probele pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru
a constitui baza concluziei noastre de asigurare limitata.
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Concluzie
11.

Pe baza procedurilor efectuate, nu am luat la cunostinta de niciun aspect care sa ne
faca sa credem ca Tranzactiile Raportate in Raportul Curent nu sunt in conformitate, in
toate aspectele semnificative, cu prevederile art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicată
in 10 august 2021 si art. 144, litera B din Regulamentul nr. 5/2018.

Alte aspecte
12.

Acest raport este exclusiv pentru scopul descris in primul paragraf si adresat Consiliului
de Administratie al Societatii. Prin emiterea acestui raport de concluzii, noi nu acceptam
sa ne asumam responsabilitatea pentru niciun alt scop sau fata de nicio alta parte in
atentia careia acest raport ar putea ajunge. Angajamentul nostru a fost efectuat pentru
a putea raporta Consiliului de Adminstratie si a Conducerii Societatii acele aspecte pe
care trebuie sa le raportam intr-un raport independent de asigurare limitata, si nu in alte
scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea
decat fata de Consiliului de Adminstratie si a Conducerii Societatii pentru angajamentul
nostru, pentru acest raport sau pentru concluzia formata. Acest raport se refera numai
la elementele mentionate mai sus si nu are legatura cu alte rapoarte ale Societatii.

Mazars Romania S.R.L.
Data: 29.07.2022
Bucuresti, Romania
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Către,
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Bursa de Valori Bucureşti
Raportul curent conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data raportului:
Denumirea entităţii emitente:
Sediul social:
Numărul de telefon/fax:
Codul unic de înregistrare:
Număr de ordine Registrul Comerţului:
Capital social subscris şi vărsat:
Piaţa reglementată de tranzacţionare :

23.02.2022
IPROEB S.A.
Bistrița, str. Drumul Cetații, nr. 19, judeţ Bistrița-Năsăud
0263-238.164 / 02363-234.701
566930
J06/55/1991
14.271.639,30 lei
Bursa de Valori Bucureşti – ATS - AeRO

Evenimente importante de raportat:
Societatea IPROEB S.A. Bistrița anunță acționarii şi investitorii, raportarea tranzactiei încheiate de emitent
în data de 23 februarie 2022 cu parțile afiliate si cumulat, conform Art.108 din Legea nr. 24/2017
republicată, care îndeplinesc cerinta legala si cumulat conduc la depășirea pragului de 5% din activele nete
ale IPROEB S.A., conform situațiilor financiare individuale aferente anului 2020, care sunt prezentate
tabelul de mai jos:

Nr
crt

PARȚI
CONTRACTANTE
IPROEB S.A.
(Vânzător)

1

ELECTROMONTAJ S.A
(Cumpărător)

CONTRACT

OBIECT CONTRACT

Act Aditional nr.2/23.02.2022
la Contract de vânzare nr.
165/21.11.2019

PENALITATI TERMEN
VALOARE
/
TRANZACTIE
PLATĂ
GARANTII
(LEI)

Suplimentare contract
vânzare conductoare 11.313.729
electrice

CREANTE RECIPROCE
(31.01.2022)

DATORII:
CREANTE:

0,1%/zi

90 zile cu
OP

3.242.950,64 lei
7.729.576,10 lei

DIRECTOR GENERAL,
Marin Mihai
Sediul social : Strada Drumul Cetăţii, nr.19, cod postal 420063, Bistrita, judetul Bistriţa-Năsăud
Punct de lucru: Strada Candiano Popescu, nr.1, sector 4, cod postal: 040581 Bucuresti
Numar ONRC J06/55/1991, CUI 566930, Atribut fiscal RO, Capital social 14.271.639,30 lei
Banca Transilvania, COD IBAN RO63 BTRL 0060 1202 I888 51XX
Tel. :(+40) 263 238 164, Fax: (+40) 263 234 701, e -mail: iproeb@iproeb.ro, http://www.iproeb.ro

