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Proiectare con structivă 

ş i tehno l ogi că 

Executare de produse din 
materiale feroase ş i neferoase 

Fabricarea utilajelor ş i a Comercializare 
M U pentru pre! ucrarea metalelor 

Constructional and tehnologica! design Processing of products made of ferrous and non-ferrous materials Manufacture of the equipamentsand machine-tools for the metal working Marketing 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR S.C. IAMU S.A 

HOTĂRÂREA NR 4/24.04.2020 

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile 
ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala ordinara a actionarilor intrunita in data de 
24.04.2020, in prezenta actionarilor detinind 9.170.588 actiuni, reprezentand 96,531 % din capitalul social al 
societatii, cu o majoritate de 9.170.588 voturi, reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. l Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020. 
Venituri totale: 102.451.000 Lei 
Cheltuieli totale: 94.025.000 Lei 
Profit brut: 8.426.000 Lei 

Art.2 Se aproba planul de investitii pentru anul 2020 in valoare de 14.100.000 lei (2.918 .600 euro). 
Art.3 Se împuterniceşte Consiliul de Administraţie să efectueze ajustări ale planului de investiţii în funcţie de • 
cerinţele apărute pe parcursul anului. 

Presedintele Consiliului de Administratie ' , ' 

Ing.Dipl.Cîmpean Gligor 

Conducerea organizaţiei 

Director General : 

lng. dipl. Cîmpean Gligor 

SC IAMU - SA 
Str. G. Bariţiu, nr.38 
RO -515400 Blaj , jud. Alba 
Tel.0040258/711907 
Fax 0040258/713604 
www iamu ro 
E-mail : office@jamu ro 

Sediul organizaţiei : Blaj 
Înregistrată la registrul comercial : 
J0l/189/ 1991 
Cod înregistrare fiscală : RO 1766830 

Secretar AGOA 

Ec. Pătruţa Mircea Ioan 

Conturi !BAN: 
BCR Sucursala Blaj 
-LEI : RO30RNCB000702139995000 I 
-EURO: RO03RNCB 0007021399950002 
BRD Agentia Blaj 

Capital social subscris şi vărsat: 23 .750.372,5 lei -LEI : RO62BRDE0I0SVl4100840100 
-EURO: RO03BRDE0I0SYl4I01050100 
-EURO: RO02BRDE0I0SV24597440100 




