
Raport curent

In conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata si Regulamentului  ASF  nr.5/2018  privind emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de
Tranzactionare

Data Raportului 27.01.2021
Denumirea Societatii : IPROEB S.A.
Sediul social : Bistrita, str.Drumul Cetatii , nr.19
Nr.tel/fax: 0263 238164/02363 234701
Email: actionariat@iproeb.ro
Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J06/55/1991
Capital social subscris si varsat: 14 271 639,30 lei
Codul Unic de Inregistrare :566930
Codul LEI   : 315700X8J7OFI1FR5R47
Piata pe care se tranzactiioneaza valorile mobiliare emise :BVB-ATS-AeRO
Eveniment important de raportat: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor-prima
convocare/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor - prima convocare

Consiliul de Administratie al societatii Iproeb S.A. Bistrita informeaza actionarii despre
urmatoarele:

1.  La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  convocata pentru data de 27.01.2021 ,
incepand cu ora 11, la sediul societatii, strada Drumul Cetatii, nr.19, Bistrita,  au fost prezenti/
reprezentanti sau au votat prin corespondenta un numar de  11  actionari, detinand  2 331507
actiuni,  reprezentand 4.9010%  din capitalul social .

Avînd în vedere faptul ca nu s-a intrunit cvorumul  minim de prezenta, de o patrime din
capitalul social,  prevazut de art. 12.5. din Actul Constitutiv pentru desfasurarea AGEA la prima
convocare, AGEA la a doua convocare se va intruni in data de 28.01.2021 ora 11.

2.  La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata in data de 27.01.2021, incepand cu ora
12, au fost prezenti/ reprezentanti sau au votat prin corespondenta un numar de 11  actionari, detinand
2 331 507 actiuni, reprezentand 4.9010% din capitalul social..

Avînd în vedere faptul ca nu s-a intrunit cvorumul  minim de prezenta, de o patrime din
capitalul social,  prevazut de art. 12.3. din Actul Constitutiv pentru desfasurarea AGOA la prima
convocare, AGOA la a doua convocare se va intruni in data de 28.01.2021 ora 12.

Presedinte CA,
Ing.Chiciudean Ioan


