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Către:  Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare 

             Bursa de Valori București 

             Piața Reglementată 

 

De la: IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. 

 

RAPORT CURENT 

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de 

piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare si operaţiuni de 

piaţă  

 

Data raportului: 03.07.2020 

Denumirea entitatii emitente: IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA 

Sediu social: Willbrook Platinum Business & Convention Center, Șos. 

Bucureşti - Ploiești Nr. 172-176, Clădirea A, Et. 1, 

București, Sector 1 

Numar telefon/fax: Tel.:021–230.75.70/71/72,                                 

Fax: 021–230.75.81/82/83 

Cod unic de inregistrare ORC: 1553483 

Numar de ordine in Reg. Comertului: J40/7228/2018 

Capital social subscris si varsat: 274.443.532 RON 

Piata reglementata: BVB 

COD LEI 315700KVJ0DVH5IBI827 

 

 

Evenimente importante de raportat: Finalizarea programului de rascumparare a actiunilor proprii 

 

Societatea informeaza ca in data de 03.07.2020 s-a incheiat procesul de rascumparare a actiunilor 

proprii, derulat in termenii si conditiile aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a 

Actionarilor (AGEA) nr. 1 din 24.04.2019, respectiv rascumpararea de catre Societate a propriilor 

actiuni, in cadrul pietei pe care actiunile sunt listate si/sau prin desfasurarea de oferte publice de 

cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: (i) maximum 

10.000.000 (zecemilioane) actiuni (reprezentand maximum 3,60% din capitalul social subscris si 

varsat la data hotararii), partial pentru alocarea catre angajati si/sau administratori si/sau directori ai 

Societatii, si partial in scopul anularii lor si reducerii corespunzatoare a capitalului social al Societatii; 

(ii) la pretul minim de 0,6 lei per actiune si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre (a) 1,5 



                                                                                                                                                              

 
 
 

lei per actiune si (b) valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel 

mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare, in conformitate cu prevederile art.3 alin. 

(2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a 

Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste 

standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si 

masurilor de stabilizare.  

 

In urma programului de rascumparare, demarat in data de 22 iulie 2019 si derulat prin intermediul 

SSIF SWISS CAPITAL SA, Societatea a rascumparat 10,000,000 actiuni la un pret mediu de 1.371127 

lei/actiune. 

 

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. 

Director General 

Sorin Apostol 

 

 


