
  SC IMOTRUST SA 

 Arad , str.Bicaz , nr.1-5 , jud.Arad 

 Nr.ORC Arad : J02/541/1991 

 CUI : RO 1680630 

 Capital social subscris si varsat : 10.682.228,9 lei 

 
 
              HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC IMOTRUST SA 

                                                               Nr.3 din data de 02.11.2007 

 

      Actionarii SC IMOTRUST SA , intruniti in data de 02.11.2007 ,  la adresa din : Arad , str.Horia , nr.7 , jud.Arad , 

cu o prezenta de 69,5663% din capitalul social , in baza art.131 alin.1 din Legea 31/1990 republicata si modificata , 

respectand dispozitiile legale in vigoare  

 

                                                                        HOTARASC : 

 

Art.1 : Se aproba revocarea d-lui Giuliano Mason din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al S.C 
IMOTRUST S.A si se numeste ca membru al Consiliului de Supraveghere al S.C IMOTRUST S.A ,  S.C MIDDLE 

EUROPE INVESTMENTS S.R.L , cu sediul in Bucuresti , str.Vicol , nr.7 , et.1 , sect.5 , inregistrata la Registrul 
Comertului sub Nr.J40/19128/2005 , prin dl.Cristian Robert Fader , cetatean roman , nascut la data de 24.11.1980 
, in Arad , jud.Arad , domiciliat in loc.Vladimirescu , str.I.C.Frimu , nr.17 , jud.Arad , posesor al actului de identitate 
C.I , seria AR nr.100396 , eliberata de mun.Arad la data de 29.01.2002 ; C.N.P : 1801124020098. 

Art.2 : Se aproba data de 19.11.2007 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra 

carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a acționarilor, in conformitate cu dispozitiile 
art. 238 din Legea nr. 297/2004. 
 

Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei , in fata O.R.C Arad , in vederea publicarii si inregistrarii hotararii 

A.G.O.A , se desemneaza d-l consilier juridic BERARIU ALIN-IOAN, domiciliat in mun.Arad, str.Roman 

Ciorogariu, nr.185, bloc 68/C, sc.C,et.I,ap.4, identificat prin CI seria AR nr.033337 eliberat de Pol.Arad/2000. 

 

    Presedinte de sedinta :                                                                                     

    Chebeleu Victor Adrian _____                                                                       

    reprezentant legal al Directoratului S.C IMOTRUST S.A 

 

   Secretari de sedinta : 

   Neamtu Sorin Liviu_____ 

   Niculai Carmen______  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SC IMOTRUST SA 

 Arad , str.Bicaz , nr.1-5 , jud.Arad 

 Nr.ORC Arad : J02/541/1991 

 CUI : RO 1680630 

 Capital social subscris si varsat : 10.682.228,9 lei 
 
              HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC IMOTRUST SA 

                                                               Nr.4 din data de 02.11.2007 

 

  Actionarii SC IMOTRUST SA , intruniti in data de 02.11.2007 ,  la adresa din : Arad , str.Horia , nr.7 , jud.Arad , cu 

o prezenta de 69,5736 % din capitalul social , in baza art.131 alin.1 din Legea 31/1990 republicata si modificata , 

respectand dispozitiile legale in vigoare  

                                                                        HOTARASC : 

 

 Art.1 : Se aproba majorarea capitalului social al societatii cu suma de 10.682.228,9 lei, de la 10.682.228,9 
lei la 21.364.457,8 lei, prin emiterea unui număr de 106.822.289 acțiuni noi cu valoarea nominală de 0,1 lei, 
oferite spre subscriere acționarilor existenți, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le dețin. Fiecare 
acționar înregistrat în Registrul Acționarilor la data de înregistrare de 19.11.2007 va putea subscrie o acțiune 
nouă pentru fiecare acțiune deținută. 
Perioada de exercitare a dreptului de preferință este de 31 de zile de la data publicării Hotărârii A.G.E.A. de 
majorare a capitalului social în Monitorul Oficial. 
Art.2 : Se aproba imputernicirea Directoratului Societăţii pentru întocmirea Raportului privind 
Rezultatele Subscrierii, pentru anularea acțiunilor nesubscrise şi pentru a hotărî majorarea Capitalului Social 
după trecerea perioadei de subscriere , precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor in acest sens . 
Art.3 : Se aproba mutarea sediului societatii din Municipiul Arad, Str. Bicaz nr. 1-5, județul Arad, în 
Municipiul Arad, Str. Horia nr. 7, jud. Arad , ap.12 , jud.Arad , Cod Poştal 310018. 
Art.4 : Se aproba imputernicirea Directoratului Societăţii pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare 

în vederea promovării societății la categoria a II-a a Bursei de Valori Bucureşti. 
Art.5 : Se aproba imputernicirea d-lui Chebeleu Victor Adrian , Preşedintele Directoratului să semneze 
Actul Constitutiv rescris al Societății, ca urmare a majorarii capitalului social. 
Art.6 : Se aproba data de  19.11.2007 ca data de inregistrare , respectiv de identificare a acționarilor asupra 
carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a acționarilor, in conformitate cu 
dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004. 
 

Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei , in fata O.R.C Arad , in vederea publicarii si inregistrarii hotararii 

A.G.E.A , se desemneaza d-l consilier juridic BERARIU ALIN-IOAN, domiciliat in mun.Arad, str.Roman 

Ciorogariu, nr.185, bloc 68/C, sc.C,et.I,ap.4, identificat prin CI seria AR nr.033337 eliberat de Pol.Arad/2000. 

 

  Presedinte de sedinta :                                                                                     

    Chebeleu Victor Adrian _____                                                                       

    reprezentant legal al Directoratului S.C IMOTRUST S.A 

 

   Secretari de sedinta : 

   Neamtu Sorin Liviu_____ 

   Niculai Carmen______  

 

 


