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HOTARAREA NR. 1
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
a S. IOR S.A. din data de 18.08.2017.
In temeiul Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind
piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare,ale Regulamentului ASF/CNVM nr. 6/2009,
privind emitentii si operatiunile cu valori imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum
si ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii, la data de 18.08.2017, ora 08 00, la sediul ales din
Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, sector 3 Bucuresti, a avut loc,la a doua convocare , Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a, nr. 2451/14.07.2017, si ziarul BURSA nr. 128/14.07.2017.
Completarea ordinei de zi s-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.2726/03.08.2017
și ziarul Bursa nr.143/04.08.2017
La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, au participat acţionari detinand un număr
de 2.624.298 acţiuni, reprezentând 2,82129 % din capitalul social al societăţii. Pe baza celor de mai
sus se emite prezenta
HOTĂRÂRE
ART.1 Acţionarii reprezentand 2,8191 % din capitalul social al societaţii au votat: „impotriva
aprobarii vânzării, prin licitatie deschisa cu strigare, dupa regula licitatiei competitive sau
olandeze, respectiv la un pret in urcare sau in scadere in functie de raportul dintre cerere si
oferta, a activului teren intravilan si constructie descompletata nr. cadastral 7389/4. Carte
funciara nr.202379”.
ART.2. Acționarii reprezentând 2,82129% % din capitalul social al societatii votează ” pentru
aprobarea datei de 05.09.2017 ca dată de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang
efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum şi a datei de 04.09.2017
ca ex-date.„
ART.3. Acţionarii, reprezentând 2,82129% din capitalul social al societaţii voteaza “pentru
împuternicirea Directorului General al Societăţii IOR S.A., să efectueze toate demersurile
necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor şi
îndeplinirii tuturor formalităţilor necesare în faţa autorităţilor competente, incluzând, dar fără a
se limita, la Registrul Comerţului Bucureşti, ASF, BVB şi Depozitarul Central.”
Adoptată astazi 18.08.2017.
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