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Ordinea de zi propusă prin convocatorul şedinţei AGOA convocate pentru data de 08.10.2014/09.10.2014 este următoarea: 
1. Completarea Consiliului de Administraţie al SC IAR SA cu 4 membri. 
2. Aprobarea datei de 27.10.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 08/09.10.2014, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 din Legea 
nr.297/2004 privind piaţa de capital. 
În cadrul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor legal constituite în data de 08.10.2014, la care au participat 
acţionari/reprezentanţi ai acţionarilor ce deţin 73,9191% din numărul total de acţiuni ale societăţii s-au aprobat următoarele: 
1a) Aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Administraţie al SC IAR SA, conform 
prevederilor art. 235 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital. 
Situaţia votului: 
 au votat pentru acţionarii deţinători ai unui număr total de 1.704.337 acţiuni, reprezentând 12,21% din numărul de acţiuni 
reprezentate, respectiv 9,03% din numărul total de acţiuni al societăţii, 
 nu s-au înregistrat abţineri, 
 au votat împotrivă acţionarii deţinători ai unui număr total de 12.250.726 acţiuni, reprezentând 87,7869% din numărul de acţiuni 
reprezentate, respectiv 64,8912% din numărul total de acţiuni ale societăţii. 
În aceste condiţii nu se aplică metoda votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Administraţie al  
SC IAR SA, conform prevederilor art. 235 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital. 
1b) Numirea unor membri ai Consiliului de Administraţie al SC IAR SA. 
Persoanele propuse pentru funcţia de administratori ai SC IAR SA şi modul de votare sunt următoarele: 
 

Numele şi prenumele persoanei propuse pentru 
funcţia de administrator al SC IAR SA 

NUMĂR TOTAL VOTURI EXPRIMATE DE ACŢIONARII 
PREZENŢI/REPREZENTAŢI LA ŞEDINŢA AGA SC IAR SA DIN 8.10.2014 

PENTRU NUMIREA ADMINISTRATORULUI 
PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE 

Ion Rareş POPESCU – PREŞEDINTE CA 13.545.538 409.525 0  
Claudia Maria BAICU 13.113.938 409.525 0  
Ioan TOMA 13.113.938 409.525 0  
Răzvan POPA 12.682.326 1.272.737 0  
Laurenţiu-Cristinel PREDA 170.4337 12.250.726 0  
Radu TOIA 841.125 13.113.938 0  
 

Numele şi prenumele persoanei propuse pentru 
funcţia de administrator al SC IAR SA 

% DIN TOTALUL VOTURILOR EXPRIMATE DE ACŢIONARII 
PREZENŢI/REPREZENTAŢI LA ŞEDINŢA AGA SC IAR SA DIN 8.10.2014 

PENTRU NUMIREA ADMINISTRATORULUI 
PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE 

Ion Rareş POPESCU – PREŞEDINTE CA 97,065402 2,934598 0 
Claudia Maria BAICU 96,971745 3,02825541 0 
Ioan TOMA 96,971745 3,02825541 0 
Răzvan POPA 90,879747 9,12025263 0 
Laurenţiu-Cristinel PREDA 12,213037 87,7869631 0 
Radu TOIA 6,0273823 93,9726177 0 
 
Numele şi prenumele persoanei propuse pentru 
funcţia de administrator al SC IAR SA 

% DIN TOTALUL VOTURILOR AFERENTE ACŢIUNILOR SC IAR SA 
PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE 

Ion Rareş POPESCU – PREŞEDINTE CA 71,74979327 2,169226065 0 
Claudia Maria BAICU 69,46363744 2,169226065 0 
Ioan TOMA 69,46363744 2,169226065 0 
Răzvan POPA 67,17741803 6,741601304 0 
Laurenţiu-Cristinel PREDA 9,027757142 64,8912622 0 
Radu TOIA 4,455381903 69,46363744 0 



 
În aceste condiţii se validează rezultatul votului privind completarea Consiliului de Administraţie al SC IAR SA cu 4 noi 
membri după cum urmează: 
1) Ion Rareş POPESCU – Preşedinte CA, 
2) Claudia Maria BAICU – Administrator, 
3) Ioan TOMA – Administrator, 
4) Răzvan POPA – Administrator. 
 
2. Aprobarea datei de 27.10.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 8/9.10.2014, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 
din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital: 
Situaţia votului: 
 au votat pentru acţionarii deţinători ai unui număr total de 13.955.063 acţiuni, reprezentând 100% din numărul de acţiuni 
reprezentate, respectiv 73,9191% din numărul total de acţiuni al societăţii, 
 nu au fost abţineri, 
 nu au fost voturi împotrivă. 
 
Directorul general al S.C. IAR S.A. a fost mandatat atât cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii emise pe parcursul şedinţei 
AGOA din 08.10.2014, cât şi cu realizarea formalităţilor de publicitate cerute de lege, actul constitutiv al societăţii şi regulamentele 
C.N.V.M./ASF. 
Deciziile luate de către acţionarii / reprezentanţii acţionarilor prezenţi la şedinţă, aşa cum sunt ele mai sus precizate, fac obiectul 
Hotărârii nr. 09/08.10.2014 ataşată prezentului raport curent. 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 şi ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, începând cu data de 09.10.2014, 
Raportul curent nr. 9/2014, precum şi Hotărârea nr. 09/08.10.2014, emisă în timpul şedinţei AGOA S.C. IAR S.A. din data de 
8.10.2014, vor fi accesibile publicului, în format electronic, la adresa de internet www.iar.ro.  
Convocatorul ce conţine ordinea de zi a şedinţei, lista cu semnăturile reprezentanţilor acţionarilor participanţi la şedinţă, precum şi 
hotărârea emisă de AGOA cu această ocazie sunt transmise către ASF împreună cu prezentul raport curent şi prin intermediul 
aplicaţiei electronice „Raportări piaţa de capital”. 
 
ing. Neculai BANEA       ing. Aurelia SUMEDREA 
 
DIRECTOR GENERAL       ŞEF SERVICIU ACŢIONARIAT 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
S.C. IAR S.A.  
Sediul: Ghimbav, str. Aeroportului, nr. 1, Jud. Braşov 
Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului: J/08/4/1991 
 

HOTĂRÂREA Nr. 09 /08.10.2014 
 
Având în vedere faptul că, în urma revocării a 4 administratori ai SC IAR SA, aceste funcţii au devenit vacante, fiind necesară 
completarea Consiliului de Administraţie al SC IAR SA, 
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările la zi, ale Legii nr. 297/2004, ale 
Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 şi ale Regulamentului nr.6/2009 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi ale Actului 
Constitutiv al S.C. IAR S.A., 
 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la S.C. IAR S.A., convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 
republicate, cu modificările şi completările la zi, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind 
emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale 
acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale şi ale Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A. şi legal 
constituită în data de 08.10.2014, ora 11:30, la sediul societăţii, în condiţiile participării acţionarilor/reprezentanţilor 
acţionarilor ce deţin 73,9191% din numărul total de acţiuni ale societăţii  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1. Începând cu data de 10.10.2014 se numesc următorii administratori ai SC IAR SA, pentru un mandat ce se va încheia la data 
de 09.12.2017, dar nu mai mult de data desemnării administratorilor în condiţiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă, 
cu modificările şi completările ulterioare: 

1. Ion Rareş POPESCU – PREŞEDINTE CA, 
2. Claudia Maria BAICU – ADMINISTRATOR 
3. Ioan TOMA – ADMINISTRATOR 
4. Răzvan POPA – ADMINISTRATOR. 



Art. 2. Administratorii SC IAR SA numiţi prin prezenta hotărâre vor încheia asigurarea pentru risc profesional, în limitele prevăzute în 
Actul Constitutiv al SC IAR SA. 
Art. 3. Semnăturile administratorilor SC IAR SA numiţi prin prezenta hotărâre vor fi depuse la ORC Braşov odată cu prezentarea 
asigurărilor pentru risc profesional încheiate de aceştia conform prevederilor articolului 2 al prezentei hotărâri. 
Art. 4. Se mandatează directorul general al societăţii să îndeplinească formalităţile cerute de lege pentru înscrierea menţiunilor 
privind componenţa consiliului de administraţie la Oficiul Registrului Comerţului Braşov. 
Art. 5. Se aprobă data de 27.10.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 08/09.10.2014, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 din 
Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital. 
Dată la sediul S.C. IAR S.A. Braşov astăzi, 08.10.2014. 
 
Liliana STUPARU                           Aurelia SUMEDREA 
 
ADMINISTRATOR AL SC IAR SA       SECRETAR A.G.A. 
 
 
 


