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RAPORT CURENT
Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și
Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii şi operaţiunile cu
valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 99 din Codul Bursei
de Valori Bucureşti, Titlul II, Emitenţi şi Instrumente Financiare
Evenimente importante de raportat: Închiderea unei noi etape in cadrul operațiunii de majorare a
capitalului social - Închiderea plasamentului privat
Conducerea IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (denumită în continuare „Societatea”) informează
piața cu privire la inchiderea plasamentului privat pentru subscrierea a până la 125.000.000 acțiuni
ordinare nou emise care au fost oferite către investitori din Spațiul Economic European în baza excepțiilor
permise de la publicarea unui prospect, inclusiv a celor prevăzute de articolul 1 (4) litere a) – d) din
Regulamentul (EU) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 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
(„Regulamentul privind Prospectul”) și investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea
plasamente private în mod legal, în conformitate cu excepțiile de la Regulamentul S („Regulamentul S”)
din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („Legea privind Valorile
Mobiliare”) („Plasamentul Privat”).
Plasamentul Privat, aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație din 17.08.2022, a reprezentat o nouă
etapă a operațiunii de majorare de capital social, avand la la bază autorizările initiale acordate prin
hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 3 din 20.08.2021 și Decizia Consiliului de
Administrație din 20.09.2021.
In cadrul Plasamentului Privat au fost subscrise 42.756.138 actiuni si pretul de subscriere a fost de 0,439
RON per actiune noua („Pretul de Subscriere”).
Swiss Capital a acționat în calitate de Intermediar al Plasamentului Privat.
Capitalul social al Societății se va majora de la 580.730.953,25 RON la 591.419.987,75 RON.
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