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FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA 

- PERSOANE JURIDICE - 

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor IMOCREDIT IFN S.A din data de  

08/09.02.2021 

 

 Subscrisa _________________________ S.A./SRL, cu sediul in _______________, str. 

_________________, nr. ___, inregistrata in Registrul Comertului _______________ sub nr. 

_________, prin reprezentantul sau legal ___________________________, detinatoare a unui numar de 

_______________ actiuni nominative dematerializate ordinare emise de IMOCREDIT IFN S.A care 

confera dreptul la un numar de ......................... voturi in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara  a 

Actionarilor IMOCREDIT IFN S.A, va transmit prin prezenta EXPRIMAREA VOTULUI ASUPRA 

PUNCTELOR INSCRISE PE ORDINEA DE ZI COMPLETATA SI A PROBLEMELOR SUPUSE 

DEZBATERII in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor IMOCREDIT IFN 

S.A., care va avea loc in data de 08.02.2021, la ora 11:00 respectiv ora 12.00, prin corespondenta, 

precum si la data tinerii celei de-a doua adunari in 09.02.2021, la aceleasi ore, tot prin corespondenta si 

cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care cea dintai nu va fi statutara, dupa cum urmeaza: 

 

  Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor: 

1. Aprobarea rezultatelor la zi a activitatii societatii IMOCREDIT IFN SA, in raport cu bugetul 

aprobat pe anul 2020, a indicatorilor preliminari privind rezultatele anuale de bilant, precum si a 

propunerilor privind destinatia profitului estimat pentru 2020 si  stabilirea valorii de activ net/actiune, 

estimat la 31.12.2020. Precizare: Rezultatele financiare sunt preliminare. 

 

 

 

2. Aprobarea acordarii sumei de 1.880.310,09  lei din rezultatul reportat, sub forma de dividend. 

 

 

 

3. Aprobarea datei de maxim 01.08.2021 ca termen pentru plata dividendelor. 

 

 

 

4.  Aprobarea analizei Adunarii Generale a Actionarilor asupra gestiunii si administrarii societatii sub 

toate aspectele administrarii curente. 

 

 

 

5. Aprobarea revocarii din functia de administrator, membru al Consiliului de Administratie, a dl. 

Oprea Paul-Nicolae, ca urmare a demisiei acestuia. 
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6. Aprobarea numirii unui membru al Consiliului de Administratie pentru perioada ramasa din 

mandatul predecesorului sau – Oprea Paul-Nicolae, respectiv 26.04.2022. 

 

OZ Candidatii pentru functia de membru al Consiliului de Administratie 

2021-2022 

Tipul votului1 

P I A 

1 PETRIA NICOLAE    

2 TOMOIAGA-NICOLA CRISTIAN-VIRGIL    

3 DEGERATU CONSTANTIN    

4 GROZA ALEXANDRU    

 

 

7. Mandatarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii 

societăţii Hotărârea AGOA ce va fi adoptată. 

 

 

 

8. Împuternicirea consilierilor juridici să efectueze formalităţile necesare legate de aducerea la 

îndeplinire a hotărârii adoptate precum si pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea 

hotărârii adoptate. 

 

    

 

     

  Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor: 

1.    Aprobarea actualizarii actului constitutiv al societatii ca urmare a inlocuirii unui membru al 

Consiliului de Administratie, conform pct. 6 de pe ordinea de zi AGOA. 

 

 

 

2.  Aprobarea Informarii privind situatia emisiunii de obligatiuni, facuta prin oferta publica si adresata 

investitorilor calificati, in raport cu cerintele pietei de capital si cu legislatia aferenta ei. 

 

                 

 

3.  Aprobarea Informarii privind motivele ridicarii dreptului de preferinta din Actul Constitutiv al 

Imocredit IFN, supusa votului prin corespondenta la AGA Extraordinara din data de 07.05.2020. 

 

P  

 

4. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie să semneze în numele şi pentru toţi 

acţionarii societăţii Hotărârea AGEA ce va fi adoptată. 

 

 

 

 

 

 

5. Mandatarea consilierilor juridici să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârii 

AGEA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj şi publicarea 

                                                           
1 P = pentru; I = impotriva; A = abtinere 
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acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente 

eliberate de ORC. 

 

 

 

 

6. Punct introdus la solicitarea actionarilor: Aprobarea mandatarii unei echipe formata din 3 actionari 

in vederea analizarii oportunitatii vanzarii societatii Imocredit IFN SA catre investitori interesati, cu 

respectarea cerintelor de eligibilitate prevazute in reglementarile BNR pentru IFN-uri. 

 

Pentru                      Impotriva                     Abtinere  

 

  Propunerea pentru formarea echipei este: 

 

OZ CANDIDATII PROPUSI PENTRU ECHIPA FORMATA DIN 3 ( trei ) ACTIONARI 

IN VEDEREA ANALIZARII OPORTUNITATII VANZARII SOCIETATII 

IMOCREDIT IFN SA CATRE INVESTITORI INTERESATI 

1 POP IOSIF 

2 PETRIA NICOLAE 

3 STER RADU 

 

 

 

 

 

Semnătura_________________________ 

 

 


