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I. Evenimente importante de raportat: AGOA 07-08.12.2016 
 

Şedinţa AGOA a avut loc în ziua de 07.12.2016, data primei convocări. La şedinţă au participat 
acţionari/reprezentanţi ai acţionarilor ce deţin în total 12.263.166 acţiuni ale Societăţii IAR SA, 
reprezentând 64,9572 % din numărul total de acţiuni ale societăţii. De asemenea, unul dintre 
acţionarii societăţii, ce deţine 863.212 acţiuni, reprezentând 4,5724 % din numărul total de acţiuni ale 
societăţii, şi-a trimis votul prin corespondenţă. 
Ordinea de zi a şedinţei a fost: 
1. Aprobarea constituirii unui drept real de superficie, în favoarea Aeroclubului României, Aviaţiei 

Utilitare şi Staţiei Meteorologice Judeţene Ghimbav-Braşov, asupra unei suprafeţe de teren de 
cca 6550 mp şi constituirea unui drept de servitute care să permită accesul la acest teren 

2. Aprobarea vânzării prin licitaţie deschisă cu strigare, a activelor a căror valorificare a fost 
aprobată prin Hotărârea AGA nr. 04/12.07.2016 

3. Aprobarea datei de 30.12.2016 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor 
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data 
de 07/08.12.2016 şi a datei de 29.12.2016 ca ex-date, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr 
297/2004 privind piaţa de capital 

 

Deciziile luate prin vot în urma analizării documentelor prezentate sunt următoarele: 
 

1. Aprobarea constituirii unui drept real de superficie, în favoarea Aeroclubului României, Aviaţiei 
Utilitare şi Staţiei Meteorologice Judeţene Ghimbav-Braşov, asupra unei suprafeţe de teren de 
cca 6550 mp şi constituirea unui drept de servitute care să permită accesul la acest teren 

 

1.1. Nu se aprobă punerea la dispoziţia Aeroclubului României RA, a Aviaţiei Utilitare SA şi a Staţiei 
Meteorologice Judeţene Ghimbav-Braşov, pe baza unui contract de superficie, a terenului pe care 
se află construită clădirea în care cele trei entităţi îşi desfăşoară activitatea, în suprafaţă totală 
de aproximativ 3800 mp, terenul ce ar fi urmat sa fie dezmembrat din CF 100864, nr topo 
1317/2/2, 1318/2 şi 1319/2. 

Situaţia votului exprimat este următoarea: 

voturi exprimate - TOTAL: 13.126.378   
 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 12.678 12.250.488 0 
Acţionari ce au transmis votul prin 
corespondenţă 863.212 0 0 

SUBTOTAL 875.890 12.250.488 0 
    



reprezentând următoarele procente din totalul acţiunilor Societăţii IAR S.A.  
TOTAL: 69,5295 %  

 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 0,0672 64,89 0 
Acţionari ce au transmis votul prin 
corespondenţă 

  
4,5724 0 0 

SUBTOTAL 4,6395 64,89 0 
    
reprezentând următoarele procente din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul AGOA 07.12.2016 

TOTAL: 100 %  
 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 0,0966 93,3272 0 
Acţionari ce au transmis votul prin 
corespondenţă 6,5762 0 0 

SUBTOTAL 6,6728 93,3272 0 
    

 

1.2. Nu se aprobă punerea la dispoziţia Aeroclubului României RA, pe baza unui contract de superficie, 
a  terenului pe care se află construit hangarul în care acesta îşi desfăşoară activitatea curentă, în 
suprafaţă totală de aproximativ 2750 mp, teren ce ar fi  urmat sa fie dezmembrat din CF 100864, 
nr topo 1317/2/2, 1318/2 şi 1319/2. 

 

Situaţia votului exprimat este următoarea: 

voturi exprimate - TOTAL: 13.126.378   
 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 12.678 12.250.488 0 
Acţionari ce au transmis votul prin 
corespondenţă 863.212 0 0 

SUBTOTAL 875.890 12.250.488 0 
    

reprezentând următoarele procente din totalul acţiunilor Societăţii IAR S.A.  
TOTAL: 69,5295 %  

 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 0,0672 64,89 0 
Acţionari ce au transmis votul prin 
corespondenţă 

  
4,5724 0 0 

SUBTOTAL 4,6395 64,89 0 
    
reprezentând următoarele procente din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul AGOA 07.12.2016 

TOTAL: 100 %  
 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 0,0966 93,3272 0 
Acţionari ce au transmis votul prin 
corespondenţă 6,5762 0 0 

SUBTOTAL 6,6728 93,3272 0 
 
 
 
 
 



1.3. Nu se aprobă constituirea unui drept de servitute care să permită accesul la terenul asupra căruia 
se constituie dreptul real de superficie mai sus menţionat. 

 
Situaţia votului exprimat este următoarea: 

voturi exprimate - TOTAL: 13.126.378   
 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 12.678 12.250.488 0 
Acţionari ce au transmis votul prin 
corespondenţă 863.212 0 0 

SUBTOTAL 875.890 12.250.488 0 

    

reprezentând următoarele procente din totalul acţiunilor Societăţii IAR S.A.  
TOTAL: 69,5295 %  

 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 0,0672 64,89 0 
Acţionari ce au transmis votul prin 
corespondenţă 

  
4,5724 0 0 

SUBTOTAL 4,6395 64,89 0 

    
reprezentând următoarele procente din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul AGOA 07.12.2016 

TOTAL: 100 %  
 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 0,0966 93,3272 0 
Acţionari ce au transmis votul prin 
corespondenţă 6,5762 0 0 

SUBTOTAL 6,6728 93,3272 0 
 

 
1.4. Nu se mandatează conducerea executivă a Societăţii IAR SA să negocieze contractele de 
superficie, aprobate conform celor de mai sus, în următoarele condiţii: 

o termenele contractelor: pe durata existenţei clădirilor în care cele trei entităţi îşi desfăşoară 
activitatea, dar nu mai mult de 99 ani 

o preţul va fi cel puţin egal cu cel stabilit prin raportul de evaluare întocmit de o firmă autorizată 
o contractele nu vor putea fi novate către o terţă parte, decât cu acordul expres, prealabil, 

exprimat în scris, al IAR S.A. 
o plata de către Aeroclubul României RA, Aviaţia Utilitară SA şi Staţia Meteorologică Judeţeană 

Ghimbav-Braşov a taxelor şi impozitelor anuale datorate pentru teren şi clădiri către bugetul 
local. 

Contractele vor intra în vigoare numai după scoaterea terenului vizat din inventarul capacităţilor de 
apărare ale Societăţii IAR SA, conform OUG 95/2002 cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Situaţia votului exprimat este următoarea: 

voturi exprimate - TOTAL: 13.126.378   
 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 12.678 12.250.488 0 
Acţionari ce au transmis votul prin 
corespondenţă 863.212 0 0 

SUBTOTAL 875.890 12.250.488 0 
    



reprezentând următoarele procente din totalul acţiunilor Societăţii IAR S.A.  
TOTAL: 69,5295 %  

 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 0,0672 64,89 0 
Acţionari ce au transmis votul prin 
corespondenţă 

  
4,5724 0 0 

SUBTOTAL 4,6395 64,89 0 
    
reprezentând următoarele procente din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul AGOA 07.12.2016 

TOTAL: 100 %  
 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 0,0966 93,3272 0 
Acţionari ce au transmis votul prin 
corespondenţă 6,5762 0 0 

SUBTOTAL 6,6728 93,3272 0 
 

În condiţiile voturilor negative exprimate la punctele anterioare, nu este cazul acordării unui 
mandat conducerii executive a Societăţii IAR SA cu privire la negocierea contractelor de superficie. 
 
2. Aprobarea vânzării prin licitaţie deschisă cu strigare, a activelor a căror valorificare a fost 

aprobată prin Hotărârea AGA nr. 04/12.07.2016 
 
2.1 Nu se aprobă vânzarea prin licitaţie deschisă, cu strigare, a activelor disponibile a căror 
valorificare a fost aprobată prin Hotărârea AGA nr 04/12.07.2016. 

Situaţia votului exprimat este următoarea: 

voturi exprimate - TOTAL: 13.126.378   
 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 12.678 12.250.488 0 
Acţionari ce au transmis votul prin 
corespondenţă 863.212 0 0 

SUBTOTAL 875.890 12.250.488 0 

    

reprezentând următoarele procente din totalul acţiunilor Societăţii IAR S.A.  
TOTAL: 69,5295 %  

 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 0,0672 64,89 0 
Acţionari ce au transmis votul prin 
corespondenţă 

  
4,5724 0 0 

SUBTOTAL 4,6395 64,89 0 

    
reprezentând următoarele procente din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul AGOA 07.12.2016 

TOTAL: 100 %  
 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 0,0966 93,3272 0 
Acţionari ce au transmis votul prin 
corespondenţă 6,5762 0 0 

SUBTOTAL 6,6728 93,3272 0 
 
 



2.2 Nu se aprobă ca orice vânzare de active să se realizeze cu respectarea strictă a prevederilor legale 
specifice în vigoare, în următoarele condiţii: 
- activele vizate vor fi vândute numai după scoaterea lor din inventarul industriei de apărare, 
- preţul de ofertă (preţul de pornire a licitaţiei) va fi stabilit în baza evaluării activelor făcute de către un 

evaluator autorizat, 
- condiţiile de organizare şi desfăşurare a licitaţiei deschise cu strigare vor fi stabilite cu respectarea 

prevederilor legale, de către comisia de licitaţie ce se va numi în acest scop. 

Situaţia votului exprimat este următoarea: 
voturi exprimate - TOTAL: 13.126.378   
 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 12.678 12.250.488 0 
Acţionari ce au transmis votul prin 
corespondenţă 863.212 0 0 

SUBTOTAL 875.890 12.250.488 0 
    

reprezentând următoarele procente din totalul acţiunilor Societăţii IAR S.A.  
TOTAL: 69,5295 %  

 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 0,0672 64,89 0 
Acţionari ce au transmis votul prin 
corespondenţă 

  
4,5724 0 0 

SUBTOTAL 4,6395 64,89 0 
    
reprezentând următoarele procente din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul AGOA 07.12.2016 

TOTAL: 100 %  
 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 0,0966 93,3272 0 
Acţionari ce au transmis votul prin 
corespondenţă 6,5762 0 0 

SUBTOTAL 6,6728 93,3272 0 
În condiţiile votului negativ de la punctul 2.1 nu este cazul aprobării condiţiilor de realizare a 
vânzărilor de active disponibile. 
 

3. Aprobarea datei de 30.12.2016 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor 
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data 
de 07/08.12.2016 şi a datei de 29.12.2016 ca ex-date, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr 
297/2004 privind piaţa de capital 

Situaţia votului exprimat este următoarea: 

voturi exprimate - TOTAL: 13.126.378   
 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 12.263.166 0 0 
Acţionari ce au transmis votul prin 
corespondenţă 863.212 0 0 

SUBTOTAL 13.126.378 0 0 
    

reprezentând următoarele procente din totalul acţiunilor Societăţii IAR S.A.  
TOTAL: 69,5295 %  

 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 64,9571 0 0 
Acţionari ce au transmis votul prin 
corespondenţă 

  
4,5724 0 0 

SUBTOTAL 69,5295 0 0 



reprezentând următoarele procente din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul AGOA 07.12.2016 
TOTAL: 100 %  

 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 93,4238 0 0 
Acţionari ce au transmis votul prin 
corespondenţă 6,5762 0 0 

SUBTOTAL 100 0 0 
 

4. Împuternicirea Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA şi conducerii executive a 
societăţii de a duce la îndeplinire prevederile hotărârilor emise de AGA 07-08.12.2016, precum şi de 
a  îndeplini obligaţiile legale privind publicarea acestora 
Situaţia votului exprimat este următoarea: 

voturi exprimate - TOTAL: 13.113.938   
 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 12.250.726 0 0 
Acţionari ce au transmis votul prin 
corespondenţă 863.212 0 0 

SUBTOTAL 13.113.938 0 0 
    

reprezentând următoarele procente din totalul acţiunilor Societăţii IAR S.A.  
TOTAL: 69,5295 %  

 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 64,9571 0 0 
Acţionari ce au transmis votul prin 
corespondenţă 

  
4,5724 0 0 

SUBTOTAL 69,5295 0 0 
    
reprezentând următoarele procente din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul AGOA 07.12.2016 

TOTAL: 100 %  
 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 93,4238 0 0 
Acţionari ce au transmis votul prin 
corespondenţă 6,5762 0 0 

SUBTOTAL 100 0 0 
 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 şi ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, Societatea 
IAR SA aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi că în aplicarea strictă a prevederilor legale în 
vigoare şi a procedurii operaţionale pentru emiterea ordinelor de mandatare ale reprezentanţilor 
Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri în Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor din data de 07/08.12.2016, votul împotrivă al acţionarului majoritar la punctele 1 şi 2 
ale ordinii de zi are ca motivaţie, necesitatea completării, conform prevederilor legale, a 
documentaţiei puse la dispoziţia acţionarilor de către conducerea administrativă şi executivă a 
societăţii, cu finalitatea unui vot argumentat şi cu respectarea principiului transparenţei şi a 
tratatmentului egal pentru toţi acţionarii societăţii. 
Luând în considerare voturile exprimate, au fost adoptate Hotărârile AGOA numerele 06/07.12.2016 
şi 07/07.12.2016, ataşate prezentului raport curent. 
 

Prezentul raport curent este disponibil şi poate fi accesat la adresa www.iar.ro/Shareholdings/Rapoarte 
curente, insotite de anexe specifice/2016/07.12.2016 - Raport Curent 07-08.12.2016 / Current Report 
OGSM 07-08.12.2016. 
 
Ion Rareş POPESCU        Ion DUMITRESCU 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE  DIRECTOR GENERAL 

http://www.iar.ro/Shareholdings/Rapoarte


Societatea  IAR SA  
Sediul: Ghimbav, str. Aeroportului nr. 1, jud. Braşov 
Nr. RC: J08/4/1991, C.U.Î.:  R  1132930 
 
 
 

HOTĂRÂREA Nr.  06 / 07.12.2016 
 
 
 

Luând în considerare scrisorile primite de Societatea IAR SA de la Aeroclubul României, Aviaţia 
Utilitară şi Staţia Meteorologică Judeţeană Ghimbav, prin care cele trei entităţi solicită: 

- constituirea unui drept real de superficie de către IAR SA asupra unei suprafeţe de teren de 
aproximativ 6550 mp, pe care se află construite atât clădirea proprietate comună a 
Aeroclubului României, Aviaţiei Utilitare şi Staţiei Meteorologice Judeţene Ghimbav-
Braşov, cât şi hangarul în care Aeroclubul României îşi desfăşoară activitatea curentă, 

- constituirea unui drept de servitute care să permită accesul la terenul mai sus menţionat, 
Ţinând cont de prevederile articolului 693 din Codul Civil privind constituirea dreptului de superficie, 
Văzând avizul dat de către Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR SA, prin Decizia nr. 
21CA/21.10.2016 pentru aceste solicitări de acordare a unor drepturi reale de superficie, 
În urma analizării materialelor prezentate de Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR SA pe 
parcursul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor IAR SA din data de 07.12.2016, 
În temeiul prevederilor art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A., 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii IAR S.A., convocată în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările la zi, ale Legii nr. 
297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori 
mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale 
acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale şi ale Actului Constitutiv al 
Societăţii IAR S.A. şi legal constituită în data de 07.12.2016, ora 11:00, la sediul societăţii, în 
condiţiile participării acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 69,5295% din numărul total 
de acţiuni ale societăţii, 
 
 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 
 

 

Art. 1. Nu se aprobă punerea la dispoziţia Aeroclubului României RA, a Aviaţiei Utilitare SA şi a 
Staţiei Meteorologice Judeţene Ghimbav-Braşov, pe baza unui contract de superficie, a terenului pe 
care se află construită clădirea în care cele trei entităţi îşi desfăşoară activitatea, în suprafaţă totală 
de aproximativ 3800 mp, teren ce ar fi urmat să fie dezmembrat din CF 100864, nr topo 1317/2/2, 
1318/2 şi 1319/2. 
Hotărârea a fost luată în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce 
deţin 4,6395% din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului “împotrivă” exprimat de 
acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 64,89% din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale 
“abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 0% din numărul total de acţiuni ale societăţii. 
Art. 2. Nu se aprobă punerea la dispoziţia Aeroclubului României RA, pe baza unui contract de 
superficie, a  terenului pe care se află construit hangarul în care acesta îşi desfăşoară activitatea 
curentă, în suprafaţă totală de aproximativ 2750 mp, teren ce ar fi urmat să fie dezmembrat din CF 
100864, nr topo 1317/2/2, 1318/2 şi 1319/2. 
Hotărârea a fost luată în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce 
deţin 4,6395% din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului “împotrivă” exprimat de 



acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 64,89% din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale 
“abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 0% din numărul total de acţiuni ale societăţii. 
Art. 3.  Se aprobă data de 30.12.2016 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor 
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 
07/08.12.2016 şi a datei de 29.12.2016 ca ex-date, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr 297/2004 
privind piaţa de capital. 
Hotărârea a fost luată în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce 
deţin 69,5295% din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului “împotrivă” exprimat de 
acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 0% din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale “abţinerii” 
acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 0% din numărul total de acţiuni ale societăţii. 
Art. 4. Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR SA şi conducerea executivă a societăţii se 
împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, precum şi cu îndeplinirea 
obligaţiilor legale privind publicarea acesteia. 
Hotărârea a fost luată în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce 
deţin 69,5295% din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului “împotrivă” exprimat de 
acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 0% din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale “abţinerii” 
acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 0% din numărul total de acţiuni ale societăţii. 
Dată la sediul Societăţii IAR S.A. astăzi, 07.12.2016. 
 
 
 
 
 
 
 

Ion Rareş POPESCU                                     Aurelia SUMEDREA 
 
 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE  SECRETAR A.G.A.  
 



Societatea IAR S.A.  
Sediul: Ghimbav, str. Aeroportului, nr. 1, Jud. Braşov 
Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului: J/08/4/1991 
 
 
 
 
 
 

 
HOTĂRÂREA Nr. 07 /07.12.2016 

 
 
 

Având în vedere propunerile conducerii administrative şi executive a Societăţii IAR SA privind 
vânzarea prin licitaţie deschisă, cu strigare, a activelor disponibile a căror valorificare a fost aprobată 
prin Hotărârea AGA nr 04/12.07.2016,  
Văzând avizul dat de către Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR SA, prin Decizia nr. 
25CA/21.10.2016 privind avizarea vânzării prin licitaţie deschisă, cu strigare, a respectivelor active, 
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările la zi, ale 
Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 şi ale Regulamentului 6/2009 privind 
emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi ale Actului Constitutiv al  Societăţii IAR S.A, 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii IAR S.A., convocată în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările la zi, ale Legii nr. 
297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori 
mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale 
acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor şi ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR 
S.A. şi legal constituită în data de 07.12.2016, ora 11:00, la sediul societăţii, în condiţiile participării 
acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 69,5295% din numărul total de acţiuni ale 
societăţii  
 
 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art. 1 Nu se aprobă vânzarea prin licitaţie deschisă, cu strigare, a activelor disponibile a căror 
valorificare a fost aprobată prin Hotărârea AGA nr 04/12.07.2016. 
Hotărârea a fost luată în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce 
deţin 4,6395% din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului “împotrivă” exprimat de 
acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 64,89% din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale 
“abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 0% din numărul total de acţiuni ale societăţii. 
Art. 2. Directorul general al societăţii se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri, precum şi cu realizarea formalităţilor de publicitate cerute de lege, actul constitutiv 
şi regulamentele ASF/CNVM. 
Hotărârea a fost luată în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce 
deţin 69,5295% din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului “împotrivă” exprimat de 
acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 0% din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale “abţinerii” 
acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 0% din numărul total de acţiuni ale societăţii. 
Dată la sediul Societăţii IAR S.A. astăzi, 07.12.2016. 
 
 
Ion Rareş POPESCU                     Aurelia SUMEDREA 
 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE            SECRETAR A.G.A. 


