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, Executare de produse din
materiale feroase ş i neferoase

Fabricarea utilajelor ş i a
MU pentru prelucrarea metalelor

Processing of products made of ferrous and non-ferrous materials

Comercializare

Manufacture ofthe equipamentsand machine-tools for the metal working

Marketing

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR S.C. IAMU S.A
HOTĂRÂREA NR 2/24.04.2020

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile
ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala extraordinara 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 prezente si
reprezentate
HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă ratificarea contractului de credit pentru investitii, Nr 1975/4250/10.04.2019 semnat cu BRD
Groupe Societe Generale, aprobat prin Hotararea AGEA Nr. 2 din 09.01.2019.
Elementele creditului contractat sunt:
Valoare Credit: 5.100.000 EUR
Obiect: Finantarea/Refinantarea in proportie de max 85% a Proiectului "Modernizarea productiei de
elemente pentru deplasare liniara".
Durata: 84 luni
Periada de gratie:pana la 30.09.2020
Perioada de utilizare: pana la 30.09.2020
- Garantii:
a) Ipoteca asupra tuturor conturilor prezente si viitoare deschise/care se vor deschide de catre Imprumutat la _
BRD Groupe Societe Generale si asupra soldurilor creditoare ale acestora;
b) Ipoteca in favoarea BRD Groupe Societe Generale asupra bunurilor ce au fost / vor fi achizitionate din
creditul acordat (cu exceptia sistemului de climatizare), printre care:
- 3 centre de prelucrare orizontale CNC Mazak HCN-6000 SmoothG cu specificatia standard, conform
Anexa 1, plus echipamentele optionale mentionate în Tabelul 1 si Tabelul 2 din contractul de vanzarecumparare nr.20190620/1 încheiat cu YAMAZAKI MAZAK CENTRAL EUROPE s.r.o. în data de
25.06.2019, plus dotarea corespunzatoare pentru functionare.
- 9 centre de prelucrare orizontale CNC Mazak HCN-6000 SmoothG cu specificatia standard, conform
Anexa 1, plus echipamente aditionale mentionate in Tabelul 1 din contractul de vanzare-cumparare
nr.20191001/1 incheiat cu YAMAZAKI MAZAK CENTRAL EUROPE s.r.o. in data de 08.10.2019, plus _
dotarea corespunzatoare pentru functionare.
- modernizare instalatii si echipamente de medie si joasa tensiune si modernizare tablou general de
distributie, conform contract de vanzare-cumparare nr.1732/02.12.2019 incheiat cu ALBACO EXIM SRL
Alba Iulia;
c) Ipoteca asupra cr eantelor provenite din scrisorile de garantie bancara emise in favoarea sa de catre
furnizorii bunurilor achizitionate/realizate din Credit, pentru avansurile încasate de la Imprumutat.
Secretar AGEA
Ec. Pătruta Mircea Ioan
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Înregistrată la registrul comercial:
JOl/189/1991
Cod înregistrare fiscală : RO 1766830
Capital social subscris şi vărsat: 23 .750.372,5 lei
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