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I. Evenimente importante de raportat: AGOA 31.05.2019-03.06.2019 
 

Şedinţa AGOA a avut loc în ziua de 31.05.2019, data primei convocări. La şedinţă au participat 

acţionari/reprezentanţi ai acţionarilor ce deţin în total 12.261.356 acţiuni ale Societăţii IAR SA, 

reprezentând 64,9476 % din numărul total de acţiuni ale societăţii.  

Ordinea de zi a şedinţei a fost: 

1. Aprobarea repartizării pe destinaţii a profitului net realizat în anul 2018 

2. Aprobarea datei de 14.06.2019 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra 

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

31.05.2019/03.06.2019, a datei de 13.06.2019 ca ex-date şi a datei de 05.07.2019 ca dată a plăţii, în 

conformitate cu dispoziţiile Legii nr 24/2017. 

 

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

1. Se aprobă repartizarea profitului net în suma de 31.184.158 lei, înregistrat de societate în anul 

2018, după cum urmează: 

- Rezerve legale:      1.853.531 lei 

- Profit reinvestit in anul 2018:     2.783.969 lei 

- Profit rămas de repartizat:              26.546.658 lei 

o Dividende:                         11.515.677 lei 

o Alte rezerve – surse proprii de finanțare:         15.030.981 lei 

Data plăţii dividendelor acordate, în valoare brută de 0,63 lei/acţiune, este 05.07.2019, cheltuielile 

ocazionate de distribuirea acestora fiind suportate de către acţionari. 

Dividendele vor fi plătite acţionarilor înregistraţi în registrul acţionarilor la data de 14.06.2019. 

Situația voturilor exprimate este următoarea: 

voturi exprimate - TOTAL: 12.261.356   

 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 12.261.356 0 0 

Acţionari ce au transmis votul prin corespondenţă 0 0 0 

SUBTOTAL 12.261.356 0 0 
    

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

TOTAL: 64, 9476 %  

 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 64,9476 0 0 

Acţionari ce au transmis votul prin corespondenţă  0 0 0 

SUBTOTAL 64,9476 0 0 
    



reprezentând următoarele procente din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul AGOA 31.05.2019 

TOTAL: 100 %  

 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 100 0 0 

Acţionari ce au transmis votul prin corespondenţă 0 0 0 

SUBTOTAL 100 0 0 

 

2. Se aprobă data de 14.06.2019 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor 

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

24/25.04.2019, data de 13.06.2019 ca ex-date şi data de 05.07.2019 ca dată a plăţii, în conformitate 

cu dispoziţiile Legii nr 24/2017. 
Situația voturilor exprimate este următoarea: 

voturi exprimate - TOTAL: 12.261.356   

 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 12.261.356 0 0 

Acţionari ce au transmis votul prin corespondenţă 0 0 0 

SUBTOTAL 12.261.356 0 0 
    

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

TOTAL: 64,9476 %  
 

 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 64,9476 0 0 

Acţionari ce au transmis votul prin corespondenţă  0 0 0 

SUBTOTAL 64,9476 0 0 
    

reprezentând următoarele procente din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul AGOA 31.05.2019 

TOTAL: 100 %  

 din care: PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

Acţionari prezenţi sau reprezentaţi 100 0 0 

Acţionari ce au transmis votul prin corespondenţă 0 0 0 

SUBTOTAL 100 0 0 

 
 

 

 

În baza voturilor exprimate, a fost adoptată Hotărârea AGOA nr 05 din 31.05.2019. 

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 Legii 24/2017. 

 

 

 

 

 

Măriuca Oana PISTOL 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 
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