Proiectare constructivă
şi tehnologică

Executare de produse din
materiale feroase şi neferoase

Fabricarea utilajelor şi a
MU pentru prelucrarea metalelor

Constructional and tehnological design

Processing of products made of ferrous and non-ferrous materials

Manufacture of the equipamentsand machine-tools for the metal working

Comercializare
Marketing

INFORMATII UTILE PENTRU ACTIONARI- AGEA 2015
SC IAMU SA are capitalul social subscris si varsat in valoare de 23.750.373 lei, actiunile emise fiind in numar
de 9.500.149 actiuni, in valoare nominala de 2,5 lei. Acţiunile societăţii sunt nominative, de valori egale, emise în
formă dematerializată şi acordă drepturi egale titularilor lor. Fiecare actiune detinuta da dreptul la un vot in Adunarea
Generala a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Acţiunile sunt indivizibile, iar societatea
recunoaşte un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând dintr-o acţiune.
Acţiunile emise de SC IAMU SA Blaj au fost admise la tranzacţionare şi sunt listate la sectiunea Rasdaq a
BVB. Evidenţa acţiunilor şi acţionarilor este ţinută de către societatea Depozitarul Central SA Bucureşti.
Actionarii care figureaza in Registrul actionarilor la data de 15.01.2015, considerata data de referinta, vor
putea participa si vota in cadrul Adunariii Generale a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare, convocata
pentru data de 6.02.-7.02.2015.
a) Reprezentarea actionarilor prin procura speciala
Fiecare actionar inregistrat la data de referinta, poate participa si vota la adunarea generala a actionarilor direct
sau prin reprezentant, in conditiile legii, cu procura speciala. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte
persoane decat actionarii societatii, cu exceptia administratorilor.
Formularele de procuri speciale se pot obtine incepand cu data 15.01.2015 de la sediul societatii.,sau se pot
descarca de pe site-ul societatii :www.iamu.ro.
Procura speciala se pot obtine de la sediul societatii incepind cu data de 15.01.2015 si se pot depune la sediul
societaii pina la data de 4.02.2015 ora 11,00
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a
identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de indentitate, iar in cazul actionarilor persoane
juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea in original data persoanei fizice care le
reprezinta si actul de identitate al persoanei imputernicite.
b) Votul prin corespondenta
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta,
inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului “Buletin de vot prin
corespondenta”
Buletinul de vot prin corespondenta trebuie sa fie legalizat de catre un notar public pentru identificarea
actionarului,apoi va fi transmis la sediul societatii in original, impreuna cu o copie a actului de identitate in cazul
persoanelor fizice sau in cazul persoanelor juridice o copie a certificatului unic de inregistrare.
Buletinele de vot pentru AGEA, se pot obtine de la sediul societatii, sau se pot descarca de pe site-ul
societatii :www.iamu.ro , incepind cu data de 15.01.2015. si se vor transmite la societate, prin curier, in plic inchis,
pana la data de 4.02.2015 ora 11.00
Buletinul de vot prin corespondenta va fi luat in considerare daca este inregistrat in original la societate pana la
data de 04.02.2015 ora 11.00
Exprimarea votului in situatiile a) si b)
In cazul completarii procurii speciale sau a buletinului de vot prin corespondenta, votul se exprima prin
marcarea cu “X” in patratul corespunzator optiunii actionarului : “pentru”, “impotriva” sau “abtinere”. Daca la un
punct de pe ordinea de zi se marcheaza cu “X”doua sau toate trei optiunile de vot, votul respectiv va fi considerat nul.
Daca la un punct de pe ordinea de zi nu se marcheaza cu “X” nici o optiune de vot, la acel punct votul va fi considerat
neexprimat.
c) Introducerea de puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale
Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul:
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de a introduce, prin cerere scrisa, puncte pe ordinea de zi a adunarii generale in termen de cel mult 15 zile de la
data publicarii convocarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de
hotarare propus spre aprobare de adunarea generala;
de a prezenta, in scris, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de
zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

d) Adresarea de intrebari
Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, pana la data 04.02.2015,
urmand a li se raspunde prin postarea raspunsului pe website-ul societatii, la sectiunea ‘intrebari frecvente‘ sau in
cadrul AGEA.
Materialele informative incluse pe ordinea de zi a AGEA se pot procura si consulta de luni pina
vineri , intre orele 12-15 ,de la sediul societatii si pe website-ul societatii www.iamu.ro incepind cu data de 07.01.2015.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Ing. Dipl. Cimpean Gligor

