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Catre, 

BURSA DE VALORI BUCURESTI – ATS 

B-dul Carol I, nr. 34 – 36, et. 13, Sector 2 Bucuresti 

Fax 021/3124722 

 

RAPORT CURENT 

 

Conform Regulamentului ASF nr. 5 din 10 mai 2018 privind emitentii de instrumente financiare si 

operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 

Data Raportului : 10.02.2021 

Denumirea entitatii emitente: IASITEX SA  

Sediul social: Bucuresti Sectorul 1, B-dul Ficusului nr. 44 corp A, camera 17, Etaj 2 

Numar de telefon/fax: 0731.036.205, fax : 021.23.27.667 

Cod unic de inregistrare la ORC Iasi: J40/5956/2020 

Cod fiscal: RO 1957058 

Capitalul social subscris si varsat: 21.557.032,88 Lei – 2.105.179 actiuni nominative cu valoarea de 10,24 

Lei/actiune 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti – ATS 

 

 

Evenimente importante de raportat: 

 

Iasitex SA informeaza actionarii si investitorii privind Hotararea nr. 1/09.02.2021a Adunarii 

Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Iasitex SA, prin care s-au hotarat urmatoarele: 

 

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti 

reprezentand 83,9108% din capitalul social, aproba ratificarea Deciziei Consiliului de administratie nr. 

1/06.01.2021 prin care s-a decis: 
1. Garantarea creditului in suma de 4,790,000 RON (patrumilioanesaptesutenouazecilei) + dobanzi, 

comisioane si alte costuri ale creditului acordat de GARANTI BANK SA Imprumutatului Inav SA, de 

catre compania Iasitex SA, prin semnarea fidejusiunii pe contractele de credit. 

2. Garantarea creditului in suma de 5,210,000 RON (cincimilionedouasutezecemiilei) impreuna cu 

dobanzi, comisioane si alte costuri ale creditului acordat de GARANTI BANK SA Imprumutatului Nova 

Textile Bumbac SRL, de catre compania Iasitex SA, prin semnarea fideiusiunii pe contractele de credit. 

3. Garantarea creditului in suma de 2,500,000 RON (douamilioanecincisutemiiilei) impreuna cu 

dobanzi, comisioane si alte costuri ale creditului acordat de GARANTI BANK SA Imprumutatului 

Serviciile Comerciale Romane SA, de catre compania Iasitex SA prin semnarea fideiusiunii pe 

contractele de credit. 

4. Garantarea creditului in suma de 4,200,000 RON (patrumilioanedouasutemiilei) impreuna cu 

dobanzi, comisioane si alte costuri ale creditului acordat de GARANTI BANK SA Imprumutatului 

Contactoare SA, de catre compania Iasitex SA SA, prin semnarea fideiusiunii pe contractele de credit. 
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5. In vederea semnarii fideiusiunilor corporative mai sus mentionate pe contractele de credit sau pe 

actele aditionale ale acestora se imputerniceste dl. Gabriel-Andrei Țecheră. 

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti 
reprezentand 83,9108% din capitalul social, aproba data de 03.03.2021, ca data de inregistrare, 

respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii 

Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 02.03.2021 ca 

“ex-date”, adica data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decont minus o zi lucratoare, 

de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara 

drepturile care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din 

Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.   

III. Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor de la IASITEX SA cu votul actionarilor prezenti 

reprezentand 83,9108% din capitalul social, aproba imputernicirea dlui. Țecheră Gabriel-Andrei pentru a 

actiona pe seama Societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la 
indeplinire a hotararilor adoptate, redactarea si semnarea tuturor documentelor (Hotarare AGEA, Act 

Constitutiv actualizat etc.), precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea 

la autoritatile competente a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. 

 

Presedinte al Consiliului de Administratie 

Țecheră Gabriel-Andrei 
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