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Denumirea entitatii emitente: Societatea IOR S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Bucovina nr. 4, Sector 3.
Numarul de telefon / fax: 324 51 24 / 324 31 96
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: R 340312/1992
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J40 / 2827 / 13.05.1991
Capital social subscris si varsat: 9.301,755 mii RON
Evenimente importante de raportat:
Urmare incheeri cu succes la data de 08.11.2017,a actiunii de majorare a
capitalului social la Societatea IOR S.A. Consiliul de Administratie a emis prezenta
Decizie:
DECIZIE nr. 15
ADOPTATĂ ÎN SEDINTA
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL SC IOR S.A. DIN DATA DE 24.11.2017
EXTRAS
La şedinţă au participat dna. Voicu Victoria Alina în calitate de Preşedinte al Consiliului de
Administraţie si dna.Capatana Natalia, dna.Rus Amelia, în calitate de membri ai Consiliului de
Administraţie iar dna. Alexandra Cerasela Pana in calitate administrator special.
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Membrii Consiliului de Administraţie prezenţi personal, în urma dezbaterilor consemnate in
procesul-verbal si in baza notelor conducerii executive, au adoptat urmatoarea:

DECIZIE
La punctul 3 de pe ordinea de zi, membrii Consiliului de Administratie, in
unanimitate,valideaza si aproba rezultatele operatiunii de majorarea a capitalului social al IOR SA
conform subscrierii efectuate . In perioada derularii operatiunii de majorarea de capital au subscris un
numar total de 15 actionari, reprezentand un total de 11.170.237 actiuni noi subscrise, la pretul de
subscriere de 0,10 lei/actiune, suma totala subscrisa fiind de 1.117.023,70 lei (creanta si numerar).
Consiliul de Administratie constata si confirma ca subscrierile aferente perioadei de subscriere se
prezinta dupa cum urmeaza:
Ministerul Economiei a subscris prin conversia in actiuni a creantei certe, lichide si exigibile un număr de 11.140.000 acțiuni comune, dematerializate, nominative, cu valoarea
nominală de 0,10 lei/actiune, la pretul de subscriere de 0,10 lei/actiune, reprezentand
contravaloarea a 1.114.000 lei; și
Un numar de 14 actionari, au subscris in numarar un număr de 30.237 acțiuni comune,
dematerializate, nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei/actiune, la pretul de
subscriere de 0,10 lei/actiune, reprezentand contravaloarea a 3.023,70 lei.
Membrii Consiliului de Administratie constata ca operatiunea de majorare de capital s-a incheiat in
data de 08.11.2017, realizandu-se cu succes in proportie de 86,93% din totalul valorilor mobiliare
oferite public spre subscriere.
In conformitate cu prevederile Hotararii AGEA nr. 2/03.08.2017 se anuleaza un numar de 1.679.265
actiuni, ramase nesubscrise, din totalul de 12.849.502 actiuni emise in vederea majorarii capitalului
social.
Aproba majorarea capitalului social al societatii, prin aport in numerar, de la valoarea initiala de
9.301.755 lei, la valoarea de 10.418.778,70 lei, cu suma de 1.117.023,70 lei, reprezentand un numar de
11.170.237 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune.
Se aproba redactarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv si depunerea la Oficiul Registrului
Comertului. Astfel, se aproba modificarea art. 7 din Actul Constitutiv al IOR SA avand urmatorul text:
„(1) Capitalul social total subscris şi vărsat al IOR SA este de 10.418.778,70 lei, fiind impartit in
104.187.787 acţiuni nominative, in valoare nominală de 0,10 lei fiecare
(2) Capitalul social este detinut de urmatorii actionari astfel:
(a) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri - persoană juridică română cu
sediul in Calea Victoriei nr.152, sector 1, Bucureşti, care deţine 91.783.952 acţiuni, reprezentând
9.178.395,20 lei, respectiv 88,0947% din capitalul social total;
b) Societatea de Investitii Financiare Muntenia – persoana juridica romana, cu sediul in
Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, care detine 7.326.992 actiuni nominative reprezentand
732.699,20 lei, respectiv 7,0325% din capitalul social total;
c) Fondul Proprietatea SA – persoană juridică română, cu sediul in Bucureşti, Str. Apolodor nr.
17, sector 5, care deţine 2.622.258 acţiuni nominative, reprezentând 262.225,80 lei, respectiv
2,5169% din capitalul social total;
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d) alti actionari, persoane fizice si juridice, care detin 2.454.585 actiuni reprezentand 245.458,50
lei, respectiv 2,3559% din capitalul social total.”
Se aproba ca data de 14.12.2017 ca „data de inregistrare” si data de 15.12.2017 ca „data platii”.
Se imputerniceste dl. Istodor Dan Marius Ovidiu, in calitate de Director General al IOR S.A pentru
a se ocupa de oricare si toate formalitatile necesare in vederea indeplinirii tuturor cerintelor legale in
legatura cu decizia adoptata de Consiliul de Administratie, incluzand dar fara a se limita la, semnarea
raportului privind subscrierea de actiuni, sa depuna, sa semneze, sa preia in acest scop acte in numele
societatii, in relatiile cu Oficiul Registrului Comerţului, BVB, ASF, Depozitarul Central.
………………………………………………………………………………………………
Prezenta decizie s-a incheiat azi, 24.11.2017 la sediul IOR S.A. din Bucuresti, Str. Bucovina
nr.4, sect.3.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,
Voicu Victoria Alina
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