
COMUNICAT 

cu privire la desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor Societății IAR SA pe perioada în care 

este instituită starea de urgență in contextul pandemiei de COVID-19 

 

Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prin Decretul nr. 195/16.03.2020, ca 

urmare a efectelor produse de răspândirea coronavirusului COVID-19 la nivel național și internațional,  

Ținând cont de prevederile Regulamentului ASF nr 5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la 

desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe perioada existenței stării de urgență generate de 

COVID-19,  

Societatea IAR S.A. vine in ajutorul actionarilor care doresc sa participe la sedintele Adunarilor 

Generale ale Actionarilor (AGA) ce se vor desfășura în perioada existenței stării de urgență generate de 

COVID-19, prin emiterea unui set de recomandări exprese menite să limiteze numărul de persoane 

participante fizic la aceste ședințe AGA, cu respectarea prevederilor legale specifice în vigoare, 

referitoare la: 

 solicitarea informatilor referitoare la organizarea ședințelor AGA, prin telefon la numărul: 0743224465 

sau prin e-mail la adresa: aurelia.sumedrea@iar.ro; 

 accesarea documentelor aferente ședințelor AGA prin accesarea website-ului www.iar.ro, sectiunea 

„Investitori", subsectiunea „Adunarile Generale ale Acționarilor” și evitarea solicitării transmiterii acestora 

în copie fizică, prin poștă/servicii de curierat sau ridicării lor în mod personal, de la sediul societății; 

 transmiterea, prin e-mail, sub formă de document semnat olograf și scanat, a întrebărilor privind 

punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, a propunerilor de introducere de noi puncte pe 

ordinea de zi sau, după caz, a proiectelor de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse 

pe ordinea de zi cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora sub forma unui 

document semnat olograf, în original, prin poștă/servicii de curierat sau depunerii lor în mod personal 

de către acționari la sediul societății; 

 transmiterea, sub formă de document semnat olograf și scanat, a împuternicirilor speciale și a 

buletinelor de vot prin corespondență prin e-mail, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a 

transmiterii acestora sub forma unor documente semnate olograf, în original, prin poștă/servicii de 

curierat sau depunerii lor în mod personal de către acționari la sediul societății. 

În acest sens, menționăm că în convocatoarele AGA și în „Procedura Vot – Corespondență” ce poate fi 

accesată pe website-ul www.iar.ro, sectiunea „Investitori", subsectiunea „Adunarile Generale ale 

Acționarilor”, este explicată detaliat toata procedura de vot prin corespondenta. 

 

De asemenea, Societatea IAR SA aduce la cunoştinţa acţionarilor: 

a) posibilitatea ca societatea să aplice restricţiile în vigoare în momentul desfăşurării adunărilor generale 

a acţionarilor, cu privire la limitarea numărului de participanţi la evenimente desfăşurate în spaţii închise, 

numai dacă autoritățile adoptă decizii exprese în acest sens; 

b) avertizarea explicită potrivit căreia participarea la evenimente/întruniri publice desfăşurate în spaţii 

închise, în condiţiile impuse de autorităţi la momentul ținerii ședințelor AGA, expune participanţii la o 

posibilă contaminare cu coronavirusul COVID-19, conducerea societății neputând fi răspunzătoare pentru 

un astfel de risc. 
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