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FORMULAR DE VOT  

-PERSOANE JURIDICE- 

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

20.04.2022/21.04.2022 

 

 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 SI A PROBLEMELOR SUPUSE DEZBATERII in 

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor IMOCREDIT IFN S.A., care va 

avea loc in data de 20.04.2022, la ora 11.00, respectiv ora 12.00, in Cluj-Napoca, str. Horea nr. 3, 

parter,  sala “Dr. Augustin Ratiu”, jud. Cluj, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari in  

21.04.2022, la aceleasi ore, in acelasi loc si cu aceiasi ordine de zi, in cazul in care cea dintai nu se va 

putea tine, dupa cum urmeaza: 

 

  Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor: 

 

1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale ale societăţii pentru anul financiar 2021  insotite de raportul 

de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2021 si raportul auditorului financiar extern 

cu privire la situaţiile financiare ale societăţii  pentru anul 2021. 

 

 

2. Aprobarea repartizarii rezultatului curent al exercitiului financiar 2021 in suma de 2.615.117,10 

lei, ca si profit nerepartizat. 

 

 

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli şi a programului de investiţii pentru anul 2022. 

 

 

4.  Aprobarea descărcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021. 

 

 

5. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administraţie pentru mandatul 2022-

2026. 

          

 

6. Aprobarea valorii politei de asigurare de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului 

de Adminstratie si directori.   

 

 

7. Alegerea celor 2 membri ai Comitetului de audit, pentru perioada 2022-2026. 

 
Nr. 

crt. 

Candidatii pentru  Comitetul de Audit 2022-2026 Tipul votului1 

P I A 

1     

2     

3     

4     

 
                                                           
1 P = pentru; I = impotriva; A = abtinere 
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8.   Mandatarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie să semneze în numele şi pentru toţi 

acţionarii societăţii Hotărârea AGOA ce va fi adoptată. 

 

 

9. 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 Extraordinară a Acţionarilor: 

 

1. Aprobarea acordarii de catre societatea Imocredit IFN SA a unui produs de creditare fara garantii 

imobiliare. 

 

 

2. Aprobarea preliminara a posibilitatii infiintarii unei institutii de credit pe teritoriul Romaniei. 

 

 

3. Mandatarea Consiliului de Administraţie pentru atragerea de resurse din aporturi de capital, 

imprumuturi bancare, emisiuni de obligatiuni, cotarea la bursa, in acord cu planurile de afaceri 

aprobate, precum si pentru a lua decizii legate de participarea la majorarea de capital social la alte 

companii, respectiv achizitia de parti sociale sau actiuni la alte companii. 

 

 

4. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a încheia acte juridice în numele şi în contul 

societăţii, prin care să dobandească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe 

ori să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul societăţii, a căror valoare depăşeşte jumătate 

din valoarea contabilă a activelor societăţii la data încheierii actului juridic. 

 

 

5. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului 

secundar de activitate si infiintarea/radierea sediilor secundare ale societatii, în vederea semnării 

Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv, a semnării Actului Constitutiv actualizat şi îndeplinirea 

tuturor formalităţilor necesare la Registrul Comerţului. 

 

 

6. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al societatii – art. 24 alin. 1, ca urmare a alegerii noilor 

membri ai Consiliului de Administratie, conform pct. 5 de pe ordinea de zi AGOA. 

 

 

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

acţionarii societăţii Hotărârea AGEA ce va fi adoptată. 

 

 

8. 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 

acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente 

eliberate de ORC.  

 

 

 

 

Semnatura_________________________ 

 


