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Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard acţiuni 
 
 

I. Evenimente importante de raportat: AGOA 27-28.09.2017 
 

Şedinţa AGOA a avut loc în ziua de 28.09.2017, data celei de-a doua convocări. La şedinţă au 

participat acţionari/reprezentanţi ai acţionarilor ce deţin în total 12.250.736 acţiuni ale Societăţii IAR 

SA, reprezentând 64,8913 % din numărul total de acţiuni ale societăţii. În plus, unul dintre acţionarii 

societăţii, ce deţine 863.212 acţiuni, şi-a trimis votul prin corespondenţă. 

Ordinea de zi a şedinţei a fost: 

1. Declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR 

SA, cu aplicarea prevederilor art. 3, pct. 7 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 111/2016, respectiv Ministerul Economiei va propune candidaţi pentru funcţiile de 

membri în Consiliul de Administraţie, în baza unei selecţii prealabile efectuate de o Comisie de 

selecţie 

2. Alegerea unui administrator 

3. Stabilirea duratei mandatului administratorului ales până la data de 09.12.2017, dar nu mai 

târziu de data alegerii administratorilor potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 111/2016 

4. Aprobarea datei de 17.10.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor 

asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data 

de 27/28.09.2017 şi a datei de 16.10.2017 ca ex-date, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 

24/2017 
 

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

1. Declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA, cu 

aplicarea prevederilor art. 3, pct. 7 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, 

Ministerul Economiei urmând să propună candidaţi pentru funcţiile de membri în Consiliul de 

Administraţie, în baza unei selecţii prealabile efectuate de o Comisie de selecţie 

Situaţia votului exprimat este următoarea: 

voturi exprimate - TOTAL: 13.113.948   

 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 12.250.736 0 0 

Acţionari ce au transmis votul prin corespondenţă 863.212 0 0 

SUBTOTAL 13.113.948 0 0 
    

reprezentând următoarele procente din totalul acţiunilor Societăţii IAR S.A.  

TOTAL: 69,4637 %  



 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 64,8913 0 0 

Acţionari ce au transmis votul prin corespondenţă  4,5724 0 0 

SUBTOTAL 69,4637 0 0 
    

reprezentând următoarele procente din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul AGOA 28.09.2017 

TOTAL: 100 %  

 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 93,4176 0 0 

Acţionari ce au transmis votul prin corespondenţă 6,5824 0 0 

SUBTOTAL 100 0 0 
 

2. Alegerea administratorului provizoriu Alexandru BUȘCU – conform buletinului de vot secret 

Situaţia votului exprimat este următoarea: 

voturi exprimate - TOTAL: 13.113.948   

 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 12.250.736 0 0 

Acţionari ce au transmis votul prin corespondenţă 863.212 0 0 

SUBTOTAL 13.113.948 0 0 
    

reprezentând următoarele procente din totalul acţiunilor Societăţii IAR S.A.  

TOTAL: 69,4637 %  

 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 64,8913 0 0 

Acţionari ce au transmis votul prin corespondenţă  4,5724 0 0 

SUBTOTAL 69,4637 0 0 
    

reprezentând următoarele procente din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul AGOA 28.09.2017 

TOTAL: 100 %  

 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 93,4176 0 0 

Acţionari ce au transmis votul prin corespondenţă 6,5824 0 0 

SUBTOTAL 100 0 0 
 

3. Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu ales până la data de 09.12.2017, dar nu 

mai târziu de data alegerii administratorilor potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

111/2016 
 

Situaţia votului exprimat este următoarea: 

voturi exprimate - TOTAL: 13.113.948   

 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 12.250.736 0 0 

Acţionari ce au transmis votul prin corespondenţă 863.212 0 0 

SUBTOTAL 13.113.948 0 0 
    

reprezentând următoarele procente din totalul acţiunilor Societăţii IAR S.A.  

TOTAL: 69,4637 %  

 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 64,8913 0 0 

Acţionari ce au transmis votul prin corespondenţă  4,5724 0 0 

SUBTOTAL 69,4637 0 0 



reprezentând următoarele procente din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul AGOA 28.09.2017 

TOTAL: 100 %  

 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 93,4176 0 0 

Acţionari ce au transmis votul prin corespondenţă 6,5824 0 0 

SUBTOTAL 100 0 0 

 

4. Aprobarea datei de 17.10.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor 

asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 

27/28.09.2017 şi a datei de 16.10.2017 ca ex-date, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 24/2017. 

Situaţia votului exprimat este următoarea: 

voturi exprimate - TOTAL: 13.113.948   

 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 12.250.736 0 0 

Acţionari ce au transmis votul prin corespondenţă 863.212 0 0 

SUBTOTAL 13.113.948 0 0 
    

reprezentând următoarele procente din totalul acţiunilor Societăţii IAR S.A.  

TOTAL: 69,4637 %  

 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 64,8913 0 0 

Acţionari ce au transmis votul prin corespondenţă  4,5724 0 0 

SUBTOTAL 69,4637 0 0 
    

reprezentând următoarele procente din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul AGOA 28.09.2017 

TOTAL: 100 %  

 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 93,4176 0 0 

Acţionari ce au transmis votul prin corespondenţă 6,5824 0 0 

SUBTOTAL 100 0 0 

 

În baza voturilor exprimate, au fost adoptate Hotărârile AGOA 07/28.09.2017 şi 08/28.09.2017. 

 

Prezentul raport curent este disponibil şi poate fi accesat la www.iar.ro/investitori/raportari conform 

cerintelor pietei de capital/5. Rapoarte Curente Privind Informatiile Privilegiate, CF ART 226, Alin(1) 

Din Legea 294/2004 Privind Piata de Capital. 

 

 

 

 

 

Ion Rareş POPESCU        Neculai BANEA 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE  DIRECTOR GENERAL 

 

http://www.iar.ro/investitori/raportari%20conform%20cerintelor%20pietei%20de%20capital
http://www.iar.ro/investitori/raportari%20conform%20cerintelor%20pietei%20de%20capital
http://www.iar.ro/ro/prod/actionariat/raportari-conform-cerintelor-pietei-de-capital-25/page-1/#link5
http://www.iar.ro/ro/prod/actionariat/raportari-conform-cerintelor-pietei-de-capital-25/page-1/#link5

