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Ordinea de zi propusă prin convocatorul şedinţei a fost aprobată cu unanimitate de voturi. Aceasta este următoarea: 

1. Aprobarea extinderii suprafeței de teren ce face obiectul contractului de superficie nr. 272/2010. 

2. Aprobarea datei de 31.03.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 17/18.03.2014, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 din Legea 
nr.297/2004 privind piaţa de capital. 
 
În cadrul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor legal constituite în data de 17.03.2014:  

1. s-a aprobat extinderea suprafeţei de teren ce face obiectul contractului de superficie nr. 272/2010 
Situaţia votului: 
- au votat pentru acţionarii deţinători ai unui număr total de 13.113.938 acţiuni, reprezentând 96,9717% din numărul de acţiuni 
reprezentate, respectiv 69,46367% din numărul total de acţiuni ale societăţii, 
- nu au fost abţineri, 
- au votat împotrivă acţionarii deţinători ai unui număr total de 409.525 acţiuni, reprezentând 3,0282% din numărul de acţiuni 
reprezentate, respectiv 2,1692% din numărul total de acţiuni ale societăţii. 

2. s-a aprobat data de 31.03.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 17.03.2014, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 
din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital 

Situaţia votului: 
- au votat pentru acţionarii deţinători ai unui număr total de 13.113.938 acţiuni, reprezentând 96,9717% din numărul de acţiuni 
reprezentate, respectiv 69,46367% din numărul total de acţiuni ale societăţii, 
- nu au fost abţineri, 
- au votat împotrivă acţionarii deţinători ai unui număr total de 409.525 acţiuni, reprezentând 3,0282% din numărul de acţiuni 
reprezentate, respectiv 2,1692% din numărul total de acţiuni ale societăţii. 

Directorul general al S.C. IAR S.A. a fost mandatat atât cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii emise pe parcursul 
şedinţei AGOA din 17.03.2014, cât şi cu realizarea formalităţilor de publicitate cerute de lege, actul constitutiv şi 
regulamentele C.N.V.M. 
Deciziile luate de către acţionarii / reprezentanţii acţionarilor prezenţi la şedinţă fac obiectul hotărârii numărul 4 din 17.03.2014, 
ataşată prezentului raport. 
 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 şi ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, începând cu data de 18.03.2014, 
Raportul curent nr. 2/2014, precum şi hotărârea 4, emisă în timpul şedinţei AGOA de la S.C. IAR S.A. din data de 17.03.2014, vor fi 
accesibile publicului, în format electronic, la adresa de internet www.iar.ro. 
 
Convocatorul ce conţine şi ordinea de zi a şedinţei, lista cu semnăturile reprezentanţilor acţionarilor participanţi la şedinţă, 
precum şi hotărârea emisă de AGOA cu această ocazie sunt transmise către C.N.V.M. împreună cu prezentul raport curent 
şi prin intermediul aplicaţiei electronice “Raportări piaţa de capital”. 
 
DIRECTOR GENERAL      ŞEF SERVICIU ACŢIONARIAT 
ing. Neculai BANEA      ing. Aurelia SUMEDREA 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA Nr. 04/17.03.2014 
 

Luând în considerare cererea depusă de S.C. Aerospace Technology Park S.A. prin care se solicită societăţii comerciale IAR S.A. 
extinderea suprafeţei ce face obiectul contractului de superficie nr. 272/04.03.2010, cu încă cca 10 ha aflate în zona adiacentă celei 
actuale, în aceleaşi condiţii financiare cu cele aplicate în cazul contractului iniţial de superficie, 
Ţinând cont de faptul că S.C. IAR S.A. deţine un teren disponibil, ce nu prezintă interes pentru societate din punct de vedere al 
utilizării sale în scopuri industriale, teren pe care îl poate oferi în vederea onorării cererii mai sus menţionate, 
Având în vedere efectele pozitive pentru S.C. IAR S.A. ce s-ar obţine prin onorarea cererii de extindere a suprafeţei ce face obiectul 
contractului de superficie nr. 272/04.03.2010, aşa cum sunt ele menţionate în atât în materialul supus analizei Adunării Generale a 
Acţionarilor, cât şi în Raportul de Evaluare elaborat în urma primirii cererii de S.C. Aerospace Technology Park S.A., 
Văzând avizul dat de către Consiliul de Administraţie al S.C. IAR S.A., prin Decizia nr. 17CA/01.10.2013 pentru această extindere a 
suprafeţei de teren supusă superficiei prin contractul nr. 272/2010, 
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările la zi, ale Legii nr. 297/2004, ale 
Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi ale Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A. 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la S.C. 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 C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi 
operaţiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în 
cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale şi ale Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A. şi legal constituită în data de 
17.03.2014, ora 11:30, la sediul societăţii, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă extinderea suprafeţei ce face obiectul contractului de superficie nr. 272/04.03.2010, prin încheierea unui  
Act Adiţional având ca obiect constituirea unui drept real de superficie a unei suprafeţe de teren înscrise în CF nr. 101847 / 
Ghimbav, cu număr cadastral 101847, cu un perimetru de 100.000 mp, cu menţinerea condiţiilor financiare stipulate prin contractul 
de superficie mai înainte menţionat.  

Art. 2. Se împuterniceşte conducerea executivă a S.C. IAR S.A. să negocieze clauzele actului adiţional la contractul de superficie 
autentificat sub numărul 272/2010 şi să semneze acest act adiţional având ca obiect extinderea suprafeţei de teren ce face obiectul 
contractului de superficie nr. 272/04.03.2010, în condiţiile respectării prevederilor legale în vigoare incidente tranzacţiei în cauză. 

Art. 3. Conducerea executivă a 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 C.N.V.M. 

Art. 4. Se aprobă data de 31.03.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 17/18.03.2014, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 din 
Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital. 
 
Dată la sediul S.C. IAR S.A. Braşov astăzi, 17.03.2014. 
 
Radu-Petru ISPAS                                     ing. Aurelia SUMEDREA 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE                 SECRETAR A.G.A. 
 


