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www.impactsa.ro 

Către:   Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare 

             Bursa de Valori București 

             Piața Reglementată 

 

De la: IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. 

RAPORT CURENT 

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 

și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare si operaţiuni de piaţă  

 

Data raportului 20.09.2021 

Denumirea entității emitente: 
IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A.  

(„Societatea” sau „IMPACT”) 

Sediul social: 

Willbrook Platinum Business & Convention Center, 

Șos. Bucureşti - Ploiești Nr. 172-176, Clădirea A, Et. 1, 

București, Sector 1 

Numărul de telefon/fax: 021-230.75.81/82/83, 230.75.70/71/72 

Numărul de înregistrare la Oficiul 

Registrului Comerțului de pe lângă 

Tribunalul Bucuresti: 

J40/7228/2018 

Cod fiscal: 1553483 

Capital social subscris și vărsat: 393.750.000 RON 

Piața Reglementată pe care se 

tranzacționează valorile mobiliare 

emise: 

Bursa de Valori București 

 

Evenimente importante de raportat: HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL 

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR  S.A. din data de 20.09.2021 

 

Consiliul de Administrație („Consiliul de Administratie”) al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR 

S.A., societate pe acțiuni, înființată și funcționând potrivit legislației din România, cu sediul social în 

România, București, șos. Bucuresti-Ploiesti nr.172-176, Willbrook Platinum Business & Convention 

Center, Cladirea A, etajul 1, Sector 1, cod poștal 077190, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă 

Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7228/2018, cod unic de înregistrare 1553483 („Societatea”) s-a întrunit 

in mod valabil, cerințele de cvorum fiind îndeplinite în ședință (“Sedința CA”) cu participarea  

administratorilor în funcție ai Societății și anume: Iuliana Mihaela Urda, Presedintele Consiliului de 

Administratie, Apostol Sorin, Administrator, Alina Ruxandra Scarlat, Administrator, Daniel Pandele, 

Administrator, INTREPID GEM SRL, Administrator, prin persoana fizica reprezentant permanent al 

persoanei juridice,  domnul Vaduva Petru Ion 

 



                                                                                                                                                              

 
 
 

Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii nr. 3 din 20.08.2021, 

publicata in Monitorul Oficial nr. 3636 din 2.09.2021, prin care: 

 

• s-a aprobat delegarea si autorizarea Consiliului de Administratie sa decida si sa implementeze 

majorarea capitalului social al Societatii, prin aport in numerar, prin una sau mai multe emisiuni 

de actiuni ordinare noi, cu o valoare care sa nu depaseasca 193.750.000 lei; 

• s-a aprobat autorizarea Consiliului de Administratie ca, pentru fiecare dintre majorarile realizate 

pana la nivelul capitalului autorizat, sa poata decide restrangerea sau ridicarea dreptului de 

preferinta al actionarilor existenti de a subscrie noile actiuni. 

 

DECIDE  CU  UNANIMITATE 

 

1. Majorarea capitalului social prin aport in numerar cu suma maxima de 193.750.000 lei, respectiv 

cu un numar maxim de 775.000.000 actiuni.  

2. Ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor Societatii in cadrul majorarii de capital. 

3. Oferirea actiunilor nou emise spre subscriere in cadrul unui plasament privat si anume printr-o 

oferta care se incadreaza in prevederile art. 1 alin. (4), lit. (a) si (b) din Regulamentul nr. 

1129/2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare 

sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a 

Directivei 2003/71/CE ("Plasamentul Privat"). 

4. Numirea Swiss Capital S.A. in calitate de intermediar al Plasamentului Privat. 

5. Initierea discutiilor cu potentiali investitori selectati de catre Consiliul de Administratie  impreuna 

cu intermediarul, in scopul aprecierii succesului Plasamentului Privat. In contextul acestor 

discutii, Societatea va putea pune la dispozitia investorilor ce vor fi contactati o serie de informatii 

care au fost facute publice anterior de catre Societate sau sunt disponibile din alte surse publice.  

6. Comunicarea detaliilor Plasamentului Privat (inclusiv, dar fara a se limita la perioada de 

subscriere in Plasamentul Privat, pretul final, metoda de alocare, tipul si numarul de investitori 

catre care se va adresa Plasamentul Privat (unul sau mai multi) etc.) va fi facuta ulterior, in baza 

deciziei Consiliului de Administratie.  

In ceea ce priveste pretul in cadrul Plasamentului Privat, acesta va fi stabilit in conformitate cu 

prevederile legale in vigoare, prin raportare la cea mai mare dintre următoarele valori:  

(a) prețul mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei prezentei 

decizii a Consiliului de Administratie; (b) valoarea pe acțiune calculată în baza activului net 

contabil aferent ultimelor situații financiare publicate și auditate ale Societatii; (c) valoarea 

nominală a acțiunii.  

Decizia de a demara si finaliza Plasamentul Privat ramane la discretia Consiliului de Administratie 

si va depinde de mai mulți factori (inclusiv condițiile de piață). 

7. Suma finala cu care se va majora capitalul social va fi stabilita in urma derularii si finalizarii 

Plasamentului Privat, prin decizia Consiliului de Administratie, care va constata numarul de 

actiuni efectiv subscrise in cadrul Plasamentului Privat, si care va aproba modificarea actului 

constitutiv al Societatii in mod corespunzator. 



                                                                                                                                                              

 
 
 

8. Majorarea capitalului social are ca scop finantarea planurilor de dezvoltare ale Societatii si 

implementarea strategiei de expansiune la nivel national.  

9. Aprobarea datei de 5.10.2021 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor 

Societatii asupra carora se rasfrang efectele prezentei decizii. 

 

 

Presedintele Consiliului de Administratie  

Iuliana Mihaela Urda 

 

___________________ 


