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

             Bursa de Valori București 

             Piața Reglementată 

 

De la: IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.  

 

01.07.2022 

RAPORT CURENT 

 

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de 

piața și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de 

piață 

 

Evenimente importante de raportat: HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL 

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. din data de 30.06.2022 

Avand in vedere urmatoarele: 

- Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.3/09.06.2022, prin care s-a 

decis majorarea capitalului social al Societatii (“Majorarea Capitalului Social”), cu suma 

de 165.923.129,50 lei, prin incorporarea partiala a rezultatului reportat nerepartizat in 

exercitiile financiare precedente, in cuantum de 165.923.129,50 lei. Majorarea 

capitalului se va realiza prin emiterea unui numar de 663.692.518 actiuni noi. Actiunile 

nou emise nu vor modifica cotele de detinere ale actionarilor si se vor distribui gratuit 

tuturor actionarilor Societatii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii tinut de 

Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare. Fiecarui actionar inregistrat in Registrul 

Actionarilor Societatii la data de inregistrare i se vor aloca 2 (doua) actiuni gratuite la 5 

(cinci) actiuni detinute. 

- Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru compensarea fractiunilor de actiuni 

rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor la intregul inferior, 

conform prevederilor legale in vigoare si sa stabileasca data platii si pretul la care se 

compenseaza fractiunile de  actiuni conform art. 91 din Legea 24/2017. 

- Conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.3/09.06.2022, data 

de inregistrare pentru actionarii ce vor beneficia de Majorarea Capitalului Social este 21 

iulie 2022, ex-date este 20 iulie 2022, data de plata a noilor actiuni este 22 iulie 2022 
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CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. CU 

UNANIMITATE  DE VOTURI A LUAT PREZENTA HOTARARE 

 

Art. 1. In cazul in care numarul de actiuni la care ar fi indreptatit un actionar in cadrul Majorarii 

Capitalului Social nu este un numar natural, numarul de actiuni care vor fi efectiv alocate 

respectivului actionar va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior, iar pretul pentru 

compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului aratat mai sus si 

rotunjirii rezultatelor este de 0,7 RON. 

Art.2. Actiunile Noi rezultate din fractiunile de actiuni conform mecanismului prevazut la Art.1. de 

mai sus vor fi alocate Societatii; drepturile aferente actiunilor alocate Societatii, inclusiv 

dreptul de vot, vor fi suspendate pe toata perioada detinerii lor de catre Societate. 

Art.3.  Data platii decontarii fractiunilor de actiuni este 28 iulie 2022. 

In urma Majorarii Capitalului Social, capitalul social al Societatii va fi in valoare de 580.730.953,25 

RON, fiind impartit in 2.322.923.813 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,25 RON.  

Societatea va proceda la indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea 

Majorarii Capitalului Social la autoritatile competente. 

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.: 

 Presedintele Consiliului de Administratie,  

Iuliana Mihaela Urda 

 

 


