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RAPORT CURENT

Raportul curent conform Regulamentului CNVM nr.1 / 2006
Data raportului :  16.01.2018
Denumirea entităţii emitente : SC IPROEB – SA Bistrita
Sediul social : Bistrita, Drumul Cetatii , nr.19, jud. Bistrita-Nasaud
Numărul de telefon/fax : 0263 – 238164 / 0263 - 238021
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului : 566930
Număr de ordine în Registrul Comerţului : J06/55/1991
Capital social subscris şi vărsat 14.271.639,30 lei
Codul LEI   : 315700X8J7OFI1FR5R47
Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise BVB – ATS-AeRO
Eveniment important de raportat : Desfasurarea  Adunarii  Generale  Ordinare a
Actionarilor.

Adunarea  generala ordinara a actionarilor  Societatii IPROEB SA Bistrita,
intrunita in data de 16.01.2018 , la prima convocare, cu un cvorum  de  20345786
actiuni, 42,77 %  din totalul drepturilor de vot a adoptat urmatoarele hotarari :

1. S-a aprobat programul de investitii pentru trimestrul I 2018.
2. S-a aprobat majorarea salariilor de baza ale tuturor salariatilor cu un procent de

20%, incepand cu data de 01.01.2018 si s-a aprobat majorarea remuneratiilor cuvenite
administratorilor, auditorilor interni si directorilor executivi, asfel incat sa se mentina
aceeasi suma neta pe care acestia o incasau pana la intrarea in vigoare a O.U.G 79/2017.

3. S-a aprobat data de 02.02.2018 , ca data de inregistrare, pentru identificarea
actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor si s-a aprobat data de 01.02.2018 ca ex-date conf. Art (2) lit. f) din
Regulamentul CNVM nr.6/2009.

4. S-a aprobat mandatarea  presedintelui Consiliului de Administratie –Director
general,domnul Chiciudean Ioan, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor
prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.

5. S-a aprobat mandatarea doamnei  Muresan Gabriela Felicia –Sef compartiment
Actionariat Resurse Umane, care se legitimeaza cu C.I. seria XB nr.525007 sa
indeplineasca  toate  formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Presedinte C.A.
Ing. Chiciudean Ioan


