
                                                                                                                                                                                                                          
 
Proiectare constructivă  
şi tehnologică 
Constructional and tehnological design  

Executare de produse din 
materiale feroase şi neferoase 
Processing of products made of ferrous and non-ferrous materials 
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MU pentru prelucrarea metalelor 
Manufacture of the equipamentsand machine-tools for the metal working 

Comercializare 
 

        Marketing 
 

 
 
 
 
Conducerea organizaţiei 
 

Director General: 
 

Ing. 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@iamu.ro 

 
 
 
Sediul organizaţiei: Blaj 
Înregistrată la registrul comercial:  
J01/189/1991  
Cod înregistrare fiscală: RO 1766830 
Capital social subscris şi vărsat: 23.750.372,5 lei 
 

 
 
Conturi IBAN:  
BCR Sucursala Blaj 
-LEI: RO30RNCB0007021399950001 
-EURO: RO03RNCB 0007021399950002 
BRD Agentia Blaj 
-LEI: RO62BRDE010SV14100840100 
-EURO: RO03BRDE010SV14101050100 
-EURO: RO02BRDE010SV24597440100 
 

 

Nr. 380 / 10.01.2019 
 

RAPORT CURENT 
CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018 

 
Data raportului : 10.01.2019 

S.C. IAMU S.A.  
Sediul social :                                  Blaj, Str. Gh. Baritiu, nr. 38, jud. Alba 
Nr. telefon/fax                                 0258/711907; 0258/713604 
Cod unic de inregistrare:                 J/01/189/1991 
Capital social subscris si varsat:     23.750.372  RON 
Piata pe care se tranzactioneaza:     Aero 
         
 

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT: 
 

l).  In data de 09.01.2019 ora 12:00 a avut loc ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A        
ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII S.C. IAMU S.A. Blaj, la sediul din Blaj, str. Gh. Baritiu, nr. 38, avand 
ca data de referinta 20.12.2018, cu urmatoarea, 
 

ORDINE DE ZI : 
 

1. Aprobarea programului de investiții pentru modernizarea producției de elemente pentru deplasare 
liniară. 

2. Aprobarea accesării unui credit bancar în valoare de 5,5 milioane euro pentru finanțarea proiectului şi 
constituirea garanţiilor solicitate de bancă;     

3. Aprobarea datei de 30.01.2019 ca dată de inregistrare (29.01.2019 ca ex-date) în conformitate cu art. 
86 din Legea nr. 24/2017. 

 
 
In urma prezentarii si analizei materialelor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a emis 
urmatoarele hotarari: 
 

HOTĂRÂREA NR. 1  

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările 
ulterioare și ale actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită în 
data de 09.01.2019, în prezența acționarilor deținând 9.170.588 acțiuni, reprezentând 96,5309% din capitalul 
social al societății, cu un număr de 9.170.588 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor prezente, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aproba proiectul de investitii “Modernizarea productiei de elemente pentru deplasare liniara”. 
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HOTĂRÂREA NR. 2  

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările 
ulterioare și ale actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită în 
data de 09.01.2019, în prezența acționarilor deținând 9.170.588 acțiuni, reprezentând 96,5309% din capitalul 
social al societății, cu un număr de 9.170.588 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor prezente, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aproba accesarea unui credit bancar pentru investitii in valoare de 5,5 milioane de euro pentru 
finantarea proiectului de investitii “Modernizarea productiei de elemente pentru deplasare liniara” si 
constituirea garantiilor solicitate de banca. 
Art.2 Se imputerniceste domnul Cîmpean Gligor, Director General, sa semneze documentele necesare 
obtinerii creditului. 

 
HOTĂRÂREA NR. 3  

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările 
ulterioare și ale actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită în 
data de 09.01.2019, în prezența acționarilor deținând 9.170.588 acțiuni, reprezentând 96,5309% din capitalul 
social al societății, cu un număr de 9.170.588 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor prezente, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aproba data de 30.01.2019 ca data de inregistrare (si data de 29.01.2019 ca ex date), in conformitate 
cu art 86 din Legea 24/2017. 
 
 
 

Presedintele Consiliului de Administratie 
 

Ing. Dipl. Cîmpean Gligor 
 
 
 
 


