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Raport de constatari faptice 

Catre actionarii,  

IPROEB S.A.  

 

Am efectuat procedurile agreate descrise in scrisoarea noastra de angajament si care sunt enumerate mai jos cu privire 
la tranzactiile semnificative inregistrate de catre IPROEB S.A.  (“Societatea”) cu partile afiliate. Prin "tranzactie 
semnificativa" se ințelege orice transfer de resurse, servicii sau obligatii indiferent daca acesta presupune sau nu plata 
unui pret, a carui valoare individuala sau cumulata reprezinta mai mult de 5% din activele nete ale emitentului, potrivit 
ultimelor raportari financiare individuale publicate de catre emitent.  

Angajamentul nostru a fost efectuat in conformitate cu Standardul International pentru Servicii Conexe (ISRS 4400) 
aplicabil misiunilor pe baza procedurilor convenite. 

Aceste proceduri au fost efectuate pentru a analiza contractele si actele aditionale raportate de catre Societate   catre 
Autoritatea de Supraveghere Financiara in raportul din data de 25.06.2021, intocmit conform Regulamentului A.S.F. 
numarul 5/2018 si articolului 92^3 din Legea nr. 24/2017, si pentru a verifica daca pretul, coroborat cu drepturile si 
obligatiile asumate de parti, este corect prin raportare la celelalte oferte existente pe piata, si sunt rezumate dupa cum 
urmeaza: 

1. Obtinerea informatiilor referitoare la procedurile interne si procesul decizional de selectare a partenerilor de 
afaceri (S.C. Electromontaj S.A.), prin discutii cu reprezentantii conducerii Iproeb S.A. si raportate in raportul mentionat 
mai sus.  

2. Discutarea cu reprezentantii conducerii Societatii referitor la natura produselor si serviciilor tranzactionate in 
perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2021 cu partile afiliate. 

3. Obtinerea informatiilor referitoare la natura produselor si serviciilor tranzactionate cu partile afiliate 
4. Obtinerea informatiilor referitoare la pretul tranzactiilor,  care coroborat cu drepturile si obligatiile asumate de 

parti, este corect prin raportare la celelalte oferte existente pe piata.  

Constatari  

In urma efectuarii procedurilor descrise, nu am identificat aspecte semnificative care sa necesite raportarea separata a 
acestora. 

Alte aspecte  

Procedurile efectuate nu constituie un audit sau o reviziure realizate in conformitate cu Standardele Internationale de 
Audit sau Standardului International privind Misiunile de Revizuire (ISRE 2410), si, in consecinta, nu exprimam nicio 
asigurare asupra elementelor specificate. 

Daca am fi efectuat proceduri suplimentare, un audit sau o revizuire in conformitate cu Standardele Internationale de 
Audit sau cu Standardul International privind Misiunile de Revizuire (ISRE 2410), este posibil sa ne fi atras atentia alte 
aspecte care ar fi fost raportate catre dumneavoastra.  

Acest raport este destinat exclusiv scopului descris in primul paragraf si actionarilor Societatii in ansamblu. Acest raport 
a fost intocmit pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport 
de proceduri agreate si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea 
pentru acest raport decat fata de Societate si de actionarii acesteia in ansamblu. In plus, acest raport se refera numai 
elementele specificate mai sus si nu se extinde asupra nici uneia din situatiile financiare ale Iproeb S.A.  considerate in 
ansamblul lor.  
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