
 

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. 

Sediu: Willbrook Platinum Business & Convention Center, 

Șos. București - Ploiești Nr. 172-176, Clădirea A, Et. 1, București, Sect. 1, 

Tel.: 021- 230.75.70/71/72, fax: 021- 230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001 

Capital social subscris şi integral vărsat: 277.866.574 RON 

înmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 40/7228/2018, C.I.F. RO 1553483  

Către:  Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare 

             Bursa de Valori București 

             Piața Reglementată 

 

De la: IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. 

 

RAPORT CURENT 

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și 

Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare si operaţiuni de piaţă, precum şi 

prevederilor din Codul Bursei de Valori Bucureşti, Titlul II, Emitenţi şi Instrumente Financiare 

 

Data raportului 27.06.2019 

Denumirea entității emitente: 
IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A.  

(„Societatea” sau „IMPACT”) 

Sediul social: 

Willbrook Platinum Business & Convention Center, 

Șos. Bucureşti - Ploiești Nr. 172-176, Clădirea A, Et. 1, 

București, Sector 1 

Numărul de telefon/fax: 021-230.75.81/82/83, 230.75.70/71/72 

Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului 

Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti: 
J40/7228/2018 

Cod fiscal: 1553483 

Capital social subscris și vărsat: 277.866.574 RON 

Piața Reglementată pe care se tranzacționează 

valorile mobiliare emise: 
Bursa de Valori București 

 

 

Evenimente importante de raportat: Finalizarea programului de rascumparare a actiunilor proprii 

 

Societatea informeaza ca in data de 24.06.2019 s-a incheiat procesul de rascumparare a actiunilor proprii, derulat 

in termenii si conditiile aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) nr.03 

din 15.06.2017, respectiv rascumpararea de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei pe care actiunile 

sunt listate si/sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale 

aplicabile, in urmatoarele conditii: (i) maximum 7.000.000 actiuni (reprezentand maximum 2,52% din capitalul 

social subscris si varsat la data hotararii), partial pentru alocarea catre angajati si/sau administratori si/sau 

directori ai societatii, si partial in scopul anularii lor si reducerii corespunzatoare a capitalului social al societatii; 

(ii) la pretul minim de 0,6 lei per actiune si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre (a) 1,5 lei per 

actiune si (b) valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din 

momentul respectiv al ofertei de achizitionare, in conformitate cu prevederile art.3 alin. (2) din Regulamentul 

Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al 

Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru 

conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare. 



 

 

In urma programului de rascumparare, demarat in data de 21 august 2017 si derulat prin intermediul SSIF 

SWISS CAPITAL SA, Societatea a rascumparat 7.000.000 actiuni: 

- 3.950.181 actiuni rascumparate in cadrul pietei pe care actiunile sunt listate; 

- 3.049.819 actiuni rascumparate in cadrul Ofertei publice de cumparare de actiuni emise de Impact in 

perioada 10.06 -24.06.2019. 

 

 

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. 

Preşedintele Consiliului de Administraţie                                               

Iuliana Mihaela Urdă  

 

 


