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Document de informare a actionarilor 

cu privire Ia oferirea sau alocarea de actiuni in mod gratuit 

(intocmit conform Anexei nr. 19 din 

Regulamentul CNVM nr. 1/2006) 

1. Persoane responsabile 

1.1. Numele §i functia persoanelor fizice sau denumirea ~i sediul persoanelor juridice responsabile 

pentru informatiile incluse In documentul de prezentare. 

Acest document a fost realizat de catre SSIF Broker S.A., lnregistrata Ia Oficiul Registrului Comertului 

sub nr. J12/3038/1994, cod unic de lnregistrare 6738423, cu sediul In Cluj-Napoca, str. Motilor, nr. 

119, reprezentata legal de dl. Grigore Chi~. In calitate de Director General, In baza informatiilor 

furnizate de catre IAMU S.A. Blaj, lnregistrata Ia Oficiul Registrului Comertului sub nr. J01 /189/1991, 

cod unic de lnregistrare 1766830, cu sediulln Blaj, Str. G. Baritiu, nr. 38, jud. Alba, reprezentata legal 

de Gligor Clmpean, in calitate de Pre~edinte al Consiliului de Administratie. 

1.2. Declaratii ale persoanelor responsabile mentionate Ia punctul 1.1 . din care sa reiasa ca 

informatiile incluse In documentul de prezentare sunt, dupa cuno~tintele lor, In conformitate cu 

realitatea. 

Verificand continutul acestui document, Gligor Cimpean, in calitate de Pre~edinte al Consiliului de 

Administratie al IAMU S.A. Blaj , declara ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile In acest sens, 

informatiile incluse In prezentul document sunt, dupa cunostintele sale, conforme cu realitatea !,?i nu 

contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia. 

Verificand continutul acestui document, Grigore Chi~. in calitate de reprezentant al SSIF Broker S.A., 

declara ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile In acest sens, informatiile incluse In prezentul 



document sunt, dupa cunostintele sale, conforme cu realitatea ~i nu contin omisiuni de natura sa 

afecteze semnificativ continutul acestuia. 

2. lnformatii despre emitent 

2.1 . Denumirea, sediul, codul fiscal ~i numarul de lnregistrare Ia Oficiul Registrului Comertului. 

Emitentul este IAMU S.A. Blaj, cu sediul Tn Blaj, str. G. Baritiu, nr. 38, jud. Alba, Tnregistrata Ia Oficiul 

Registrul Comertului sub nr. J01/189/1991, cod unic de Tnregistrare 1766830 

2.2. Capitalul social (inainte de majorare) 

- Valoarea capitalului subscris ~i varsat: 15.833.910 lei; 

- Numarul de actiuni emis: 6.333.5641ei; 

- Valoarea nominala a unei actiuni: 2,5 lei/actiune. 

3. lnformatii cu privire Ia actiunile oferite in mod gratuit actionarilor societatii 

3.1 . Actele decizionale care hotarasc majorarea capitalului social ce implica oferirea actiunilor emise 

in mod gratuit actionarilor existenti: hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 

din data de 25.04.2014 !?i Hotan3rea nr. 7 a Consiliului de Administratie din data de 12.06.2014. 

3.2. Data de inregistrare stabilita de AGA, pentru identificarea actionarilor care beneficiaza de oferirea 

sau alocarea in mod gratuit de actiuni : 16.05.2014 

3.3. Descrierea majorarii capitalului social: 

- motivul majorarii capitalului social; 

- suma !?i sursa de majorare a capitalului social; 

- numarul de actiuni emise prin majorarea de capital social. 

Majorarea capitalului social a fast facuta pentru sustinerea procesului de modernizare tehnologica !?i 

dezvoltarea de produse noi. 

Majorarea capitalului social a fost facuta cu suma de 7.916.462,5 lei , prin Tncorporarea rezervelor 

constituite din profitul net aferent anilor financiari 2010-2013. 



Conform Hotararii nr. 1 a AGEA din data de 25.04.2014, capitalul social a fost majorat cu suma de 

7.916.9551ei, prin emisiunea a 3.166.782 actiuni cu o valoare nominala de 2,51ei/actiune. S-a hotarat 

ca numarul final al actiunilor alocate pentru fiecare actionar sa se rotunjeasca in minus Ia cifra 

intreaga iar suma fractiunilor ramase nerepartizate sa ramana inregistrata in contul de rezerva. De 

asemenea, a fost delegate Consiliului de Administratie competenta de a efectua alocarea actiunilor 

catre actionarii existenti in registrul actionarilor Ia data de inregistrare ~i competenta de a aproba 

valoarea finala a capitalului social dupa majorare ~i forma actualizata a actului constitutive al societatii 

cu privire Ia majorarea capitalului social. , 

in cadrul ~edintei Consiliului de Administratis din data de 12.06.2014 s-au validat rezultatele alocarii 

actiunilor cuvenite actionarilor. Astfel, in urma finalizarii procesului de alocare, capitalul social s-a 

majorat cu suma de 7.916.462,5 lei, reprezentand un numar de 3.166.585 actiuni cu valoarea 

nominala de 2,5 lei/actiune. Ca urmare a rotunjirii in minus Ia cifra intreaga, in conformitate cu . 

hotararea AGEA nr 1125.04.2014, s-a anulat un numar de 197 actiuni in valoare de 492,5 lei, suma 

care ramane inregistrata in contul 1 068 "alte rezerve". 

3.4. Descrierea tipului ~i clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau alocate. Numarul de ac1iuni 

alocate in mod gratuit pentru o actiune detinuta: pentru fiecare actiune detinuta au fost alocate in mod 

gratuit 0,49996889 actiuni noi. Numarul final de actiuni de care beneficiaza un actionar a fost rotunjit 

in minus Ia cifra intreaga. 

\ 3.5. Valoarea capitalului social majorat: 23.750.372,5 lei, impartit in 9.500.149 actiuni cu valoarea 

nominala de 2,5 lei/actiune. 

3.6. lntermediarul care a ajutat emitentul Ia intocmirea documentul de prezentare: SSIF Broker S.A. 

Cluj-Napoca, societate autorizata de CNVM prin decizia nr. 3097-3098/10.09.2003 ~i inregistrata in 

Registrul ASF sub nr. PJR01 SSIF/120072, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Motilor, nr.119, inmatriculata 

Ia O.R.C. Cluj sub nr. J12/3038/1994, CUI6738423 

3#7. Orice alte informatii considerate importante de catre emitent sau de catre ASF 

Conform prevederilor art. 89 alin. 3 lit. e din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, intocmirea §i publicarea 

unui prospect nu sunt obligatorii pentru admiterea Ia tranzac1ionare a actiunilor oferite, atribuite sau 

care urmeaza sa fie atribuite fara o contraprestatie i n bani actionarilor existenti, cu conditia ca 

respectivele actiuni sa fie de aceea§i clasa cu actiunile deja admise Ia tranzactionare pe aceea§i piata 

reglementata ~i sa fie disponibil un document ce va contine eel putin informatiile prevazute in anexa 

nr. 19. 



EMITENT Gligor ClMPEAN 

Pre~edinte Consiliu de Administratie 

IAMU S.A. Blaj Director General 

INTERMEDIAR 

SSIF BROKER S.A. Cluj-Napoca 


