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Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI 

              AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

RAPORT CURENT 

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si 

operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si 

operatiuni de piata 

Data raportului: 18/07/2019 

Denumirea entitatii emitente: IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR 

S.A. („Societatea” sau „IMPACT”) 

Sediu social: Willbrook Platinum Business & Convention 

Center, Șos. Bucureşti -Ploiești Nr. 172-176, 

Clădirea A, Et. 1, București, Sector 1 

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

Cod unic de inregistrare ORC: 1553483 

Numar de ordine in Reg. Comertului: J40/7228/2018 

Capital social subscris si varsat: 277.866.574 RON 

Piata reglementata: BVB 

Evenimente importante de raportat: 

Initierea de catre Societate a programului de rascumparare de actiuni aprobat de  ADUNAREA 

GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR „IMPACT DEVELOPER & 

CONTRACTOR”  S.A. prin HOTARAREA NR. 1 din 24.04.2019 

Societatea doreste sa-si informeze actionarii si investitorii ca, prin hotarare a Consiliului de 

Administratie al Societatii adoptata in data de 17.07.2019, s-a decis initierea, incepand cu data de 

22.07.2019, a programului de rascumparare de actiuni ale Societatii in conformitate cu hotararea 

adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 1 din 24 Aprilie 2019 ("Hotararea AGEA") 

– Programul. 

Programul va fi realizat si pus in aplicare in conformitate cu regulile si reglementarile aplicable in 

materie de programe de rascumparare, stabilite prin Regulamentul Parlamentului European si al 

Consiliului (UE) 596/2014 privind abuzul de piata si Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052. 

Dimensiunea maxima a Programului 

Prin Hotararea AGEA din 24 Aprilie 2019, s-a aprobat rascumpararea din piata a unui numar 

maxim de 10.000.000 (zece milioane) actiuni proprii, pentru o perioada maxima de 18 luni de la 

data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei. Astfel, IMPACT DEVELOPER & 



CONTRACTOR va rascumpara maxim 10.000.000 de actiuni, reprezentand maximum 3,60% din 

capitalul social subscris si varsat la data hotararii. 

Scopul Programului 

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. 

Pretul de achizitie al actiunilor in cadrul Programului 

Pretul de achizitie al actiunilor in cadrul Programului va fi:  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 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.  

Valoarea pecuniara maxima alocata Programului 

Valoarea pecuniara maxima alocata Programului este de pana la 15.000.000 lei.  

Durata Programului 

Perioada pentru care s-a acordat autorizatia de desfasurare a Programului este de maxim 18 luni 

de la data publicarii Hotararii AGEA din 24 Aprilie 2019 in Monitorul Oficial al Romaniei. 

Denumirea intermediarului 

Derularea Programului se va realiza prin intermediul SSIF SWISS CAPITAL S.A.  care va furniza 

servicii de intermediere pentru Program. 

Volumul de actiuni pe care il va putea rascumpara zilnic Societatea 

  

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR nu va putea achizitiona intr-o zi de tranzactionare 

mai mult de 25 % din volumul zilnic mediu de actiuni IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR 

tranzactionate pe piata reglementata BVB, calculat potrivit celor de mai jos. 

  

Volumul de actiuni pe care il va putea rascumpara Societatea este determinat in conformitate cu 

prevederile art. 3 pct. (a)  din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052, respectiv volumul zilnic 

mediu este calculat pe baza volumului zilnic mediu tranzactionat in luna care precede luna 

dezvaluirii publice a Programului. 

  

Astfel, volumul fix obtinut pe baza volumului zilnic mediu tranzactionat in luna iunie 2019 este 

de  maxim 67.482 de actiuni. Volumul maxim de achizitie pentru o zi de tranzactionare va fi 

mentinut pe toata perioada Programului. 
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