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REGULAMENT
privind vînzarea prin licitație publică, cu strigare, a unui număr de 7147 de acțiuni deținute
de S.C. IPROEB S.A. și emise de S.C. ELECTROMONTAJ S.A.
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Prezentul regulament pune în aplicare hotărîrea AGOA societății IPROEB S.A. din data de
22.04.2020, prin care s-a aprobat vînzarea unui număr de 7147 de acțiuni deținute de S.C.
IPROEB S.A. și emise de S.C. ELECTROMONTAJ S.A., prin metoda licitației publice, cu
strigare, la un preț de pornire stabilit pe baza unui raport de evaluare și garanție de
participare de minimum 20% din prețul de pornire.
Avînd în vedere faptul că emitentul este o societate ale cărei acțiuni nu sînt tranzacționate în
sistem bursier (societate închisă), vînzarea acțiunilor se va face cu respectarea dispozițiilor
din Actul Constitutiv al societății ELECTROMONTAJ S.A., și anume:
Emitentul acțiunilor are un drept de preempțiune la cumpărarea acțiunilor, cu respectarea art.
103 - 104 din Legea nr. 31/1990 a societăților;
Ofertantul care nu este acționar al ELECTROMONTAJ și care este declarat cîștigător al
licitației va trebui să obțină, ulterior licitației, în termen de 4 luni, acordul AGOA sau al
Consiliului de Administrație al SC ELECTROMONTAJ SA, în vederea dobîndirii calității
de acționar. În cazul în care acordul nu va fi obținut, ofertantului cîștigător nu i se va imputa
garanția de participare, care i se va restitui integral, iar acțiunile vor rămîne în patrimoniul
SC IPROEB SA.
Ofertanții pot consulta Statutul societății SC ELECTROMONTAJ SA în Monitorul oficial
partea a-IV-a, nr. 1543 din 19.04.2016 (Statutul vechi) și în Monitorul oficial partea a-IV-a,
nr. 2286 din 07.07.2020 (Statutul nou).
Consiliul de administrație al IPROEB S.A. va numi o comisie de licitație compusă din trei
persoane și condusă de un președinte, care va organiza desfășurarea licitației conform
regulilor stabilite prin prezentul regulament.
Prețul minim de pornire a licitației va fi stabilit pe baza unei evaluări făcute de către un
expert independent, autorizat ANEVAR, care va evalua prețul unei acțiuni a SC
ELECTROMONTAJ S.A., pe baza documentelor cerute.
Informațiile privind desfășurarea licitației vor fi făcute publice prin postarea pe site-ul
societății a prezentului regulament, precum și prin publicarea într-un ziar local și afișarea la
sediul societății IPROEB SA, a unui anunț care va cuprinde următoarele informații:
 obiectul licitației
 data și locul desfășurării;
 numărul de acțiuni puse în vînzare;
 prețul de pornire;
 pasul licitației cu strigare;
 cuantumul și obligativitatea de plată a garanției de participare;
 locul unde poate fi consultat prezentul regulament.
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Pentru a participa la licitație, ofertantul trebuie să depună cu cel puțin o zi înainte de data
licitației, următoarele documente obligatorii pentru a putea fi admis la licitație:
Documentul de identificare a ofertantului;
Procura sau împuternicirea de reprezentare;
Declarație că a luat act de prevederile regulamentului;
Declarație că îndeplinește condițiile cerute de lege pentru a fi acționar;
Declarație de renunțare la orice pretenție împotriva SC IPROEB SA cu privire la modul de
organizare a licitației;
Declarație privind lipsa unui conflict de interese cu privire la achiziția acestor acțiuni;
Dovada de plată a garanției de participare în contul SC IPROEB SA (Cod IBAN IPROEB RO63 BTRL 0060 1202 I888 51XX) sau o scrisoare de garanție bancară pentru aceeași
valoare.
Comisia de licitație verifică documentele depuse de ofertanți, respectiv îndeplinirea
condițiilor de participare la licitație și afișează la locul licitației, cu o oră înaintea începerii
acesteia, lista cuprinzînd ofertanții care îndeplinesc condițiile de participare, încheind în
acest sens un proces-verbal de constatare care va cuprinde și mențiuni privind neîndeplinirea
condițiilor de participare pentru ofertanții respinși, dacă va fi cazul.
La începutul ședinței de licitație, președintele comisiei va anunța obiectul licitației, prețul de
pornire și pasul de licitare.
Prețul minim de pornire este de 1670 lei/acțiune, iar pasul de licitare este de 100 lei.
Președintele comisiei va oferi spre vînzare acțiunile prin strigări succesive, la intervale de
cîte 5 minute, în care se pot face opțiuni și supralicitări, conform pasului de licitare stabilit.
Acțiunile se adjudecă celui care, după trei strigări succesive la care nu s-a supraofertat, a
oferit prețul cel mai mare. În cazul în care există ofertanți care oferă același preț, licitația se
va relua de la acest ultim preț, cu participarea doar a acelor ofertanți. Dacă se prezintă un
singur ofertant care oferă cel puțin prețul de pornire, acesta este declarat adjudecatar. Dreptul
de proprietate asupra acțiunilor se va transfera de la IPROEB S.A. la adjudecatar la data
achitării integrale a prețului stabilit prin licitație și înscrierea în registrul acționarilor SC
ELECTROMONTAJ SA., în termen de cel mult 4 luni de la data cîștigării licitației.
La finalul licitației comisia va întocmi procesul-verbal privind desfășurarea și rezultatul
licitației, care va fi pus la dispoziția adjudecatarului și va fi făcut public prin postare pe siteul societății. Garanția de participare se va restitui în termen de 5 zile de la data licitației, iar
în cazul adjudecatarului se va socoti în preț.
În cazul în care emitentul acțiunilor, adică S.C. ELECTROMONTAJ S.A., își va exercita
dreptul de preempțiune la cumpărarea acțiunilor, conform celor arătate la pct. 2, și oferă
prețul minim de pornire, acesta va fi declarat cîștigător și licitația nu se va mai organiza. Un
anunț în acest sens va fi postat pe site-ul societății IPROEB S.A. www.iproeb.ro.
Contestațiile pot fi făcute în termen de 30 de zile de la data încheierii licitației la C.A al SC
IPROEB SA, iar acesta va soluționa contestația în termen de 30 de zile de la depunere.
În cazul în care nu se prezintă niciun ofertant, comisia de licitație declară închisă licitația, iar
acțiunile rămîn în patrimoniul SC IPROEB SA.
Licitația va avea loc la sediul societății SC IPROEB SA din municipiul Bistrița, str. Drumul
Cetății nr. 19, în data de 15.12.2020, ora 10,00.

Adoptat în ședința C.A. IPROEB S.A. din data de 29 octombrie 2020.

Președinte C.A. IPROEB S.A.
ing. Chiciudean Ioan

