
SOCIETATEA IMOTRUST S.A 

Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, jud.Arad 

C.U.I. J02/541/1991 

C.I.F. RO 1680630 

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ 

pentru acționari persoane fizice pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IMOTRUST S.A. 

din 26.04.2023/27.04.2023 

 

 

Subsemnatul ……………………, cetățean .............................., născut în..........................., la data 

de....................................., identificat cu CI/BI/pașaport seria ......... nr. ........................ eliberat de …......................... 

la data de ........................, CNP .............................................................., cu domiciliul în 

....................................................................................................................................... ("Acționarul") 

 

(Notă: spațiile  de mai jos aferente împuternicitului se vor completa numai în măsura în care votul prin corespondență 

este exercitat prin împuternicit) 

Reprezentat prin împuternicit 

......................................, cetățean.............................., născut în..........................., la data de....................................., 

identificat cu CI/BI/pașaport seria ......... nr. ........................ eliberat de ........................ la data de ........................ , CNP 

.............................................................., cu domiciliul în 

......................................................................................................................, conform împuternicirii generale / speciale 

nr. ................ din data de ......................... ("Împuternicitul") 

SAU 

......................................................................., o societate constituită și care funcționează în conformitate cu legile din 

.............................., având sediul social în .............................................................., înregistrată la Registrul Comerțului 

/ entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. .............................................., având cod unic de 

înregistrare (CUI) / număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente........................................., 

reprezentată legal prin ............................................................., conform împuternicirii generale / speciale nr. ............. 

din data de ................................. ("Împuternicitul") 

 

Având în vedere convocarea adunării generale ordinare IMOTRUST S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem 

unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în România, str. Mihai Eminescu, nr. 5, 

ap. 2, jud. Arad, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/541/1991, cod unic de 

înregistrare RO 1680630 ("Societatea"), care se va desfășura la prima convocare în data de 26.04.2023, ora 10:00 (ora 

României) sau, în cazul în care AGOA nu va avea loc la prima convocare, în data de 27.04.2023 (cea de-a doua 

convocare), ora 10:00 (ora României), la sediul Societății situat în Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, jud. Arad 

("AGOA"). 

Având în vedere că la data de 18.04.2023 (Data de Referință) eram înregistrat în registrul acționarilor Societății ca 

acționar, deținând un număr de ………………. acțiuni emise de Societate, reprezentând …..% din numărul total de 

acțiuni emise de Societate, care îmi conferă dreptul la ………………. voturi, reprezentând …… % din numărul total 

de voturi în AGOA,  

Având în vedere ordinea de zi a ședinței AGOA din convocatorul publicat și documentația și materialele informative 

puse la dispoziție în legătură cu ordinea de zi 

prin acest buletin de vot prin corespondență, îmi exprim votul pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA, după cum 

urmează: 

 

 

 

 



SOCIETATEA IMOTRUST S.A 

Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, jud.Arad 

C.U.I. J02/541/1991 

C.I.F. RO 1680630 

Textul propunerilor supuse votului Pentru Impotriva Abtinere 

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale auditate ale 

Societatii, aferente exercitiului financiar al anului 2022 si aprobarea rezultatului 

financiar corespunzator anului 2022, in baza raportului Consiliului de 

Administratie pe anul 2022 si a raportului auditorului financiar pe anul 2022. 

   

2.  Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie de utilizare a profitului net 

aferent exercițiului exercițiului financiar 2022 pentru urmatoarele destinatii: i) 

pentru constituirea rezervelor legale si ii) diferenta ramane nedistribuita. 

   

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie 

pentru activitatea aferenta exercitiului financiar 2022, pe baza rapoartelor 

prezentate. 

   

4. Aprobarea revocarii membrului Consiliul de Administrație d-na Cîrnu Ana-

Maria Magdalena ca urmare a renunțării la mandat, incepând cu data AGOA și 

descărcarea de gestiune a acesteia pentru perioada în care a îndeplinit funcția de 

administrator. 

   

5. Alegerea si numirea unui membru în Consiliul  de Administratie pana la data de 

30.06.2024 (durata mandatului membrului revocat) și mandatarea unei persoane 

in vederea semnarii contractului de administrare cu noul administrator. 

Data limita pana la care se pot face propuneri de canditaturi, conform art. 187 alin. 

(8) din Regulamentul ASF 5/2018 este data de 31.03.2023, ora 16:00 (ora 

Romaniei). In conformitate cu art. 117 al (6) din Legea 31/1990, lista cuprinzand 

informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională 

a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se va afla la dispoziţia 

acţionarilor, pe masura depunerii candidaturilor, la sediul Societăţii şi pe website-

ul acesteia (www.imotrustarad.ro), putând fi consultată şi completată la 

propunerea acestora. 

   

6. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar numit sau numirea unui 

auditor financiar, stabilirea duratei mandatului si a onorariului acestuia; 

mandatarea unei persoane pentru a negocia si semna contractul de audit financiar. 

   

7. Aprobarea datei de inregistrare (propunere: 24.05.2023) si a datei ex-date 

(propunere: 23.05.2023), conform legii aplicabile. 

   

8. Aprobarea împuternicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al 

Societatii cu posibilitatea de subdelegare, pentru a intocmi si semna în numele și 

pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, orice documente, inclusiv 

hotararile AGOA precum si pentru a face orice alte demersuri/formalități necesare 

în fața oricărei autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, în vederea 

aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează a fi 

adoptate de către AGOA. 

   

 

Notă privind completarea buletinului de vot prin corespondență:  

*Indicați votul dvs. prin bifarea cu un "X" a uneia dintre opțiunile "PENTRU", "ÎMPOTRIVĂ" sau 

"ABŢINERE". În situația în care se bifează cu "X" mai mult de o opțiune sau nu se bifează nicio opțiune, votul 

respectiv este considerat nul.  

**In conformitate cu prevederile art. 105 alin. 23^3 din Legea nr. 24/2017 republicata, se precizeaza ca 

pozitia de "abtinere" adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii, nu reprezinta 

un vot exprimat. 

Prezentul buletin de vot prin corespondență:   

http://www.imotrustarad.ro/
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a) este valabil doar pentru AGOA din data de 26.04.2023 și, dacă va fi cazul, pentru cea de-a doua convocare a 

aceleiași AGOA din data 27.04.2023, la ora 10:00 (ora României); 

b) termenul limită pentru înregistrarea acestuia la Societate, în format fizic sau prin e-mail (conform Legii nr. 

455/2001 privind semnătura electronică) este 24.04.2023, ora 10:00 (ora României);  

c) se redactează în 2 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la Acționar/Împuternicit și un exemplar se va 

depune/transmite la registratura Societății din Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, jud. Arad, în plic închis, cu 

mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR 

IMOTRUST S.A. DIN DATA DE 26.04.2023/27.04.2023" sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă 

încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@imotrustarad.ro, 

menționând la subiect: "PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR IMOTRUST S.A. DIN 

DATA DE 26.04.2023/27.04.2023". 

Anexez prezentului buletin de vot: 

(i) copia actului de identitate al acționarului (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport pentru cetățeni 

străini),  

(ii) doar în cazul votului prin corespondență exercitat prin Împuternicit, copie de pe actul de identitate al 

Împuternicitului persoana fizică (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport, pentru cetățenii străini). Dacă 

Împuternicitul este persoană juridică, atașez și a) certificatul constatator al Împuternicitului, în original sau copie 

conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului, în termenul de valabilitate sau orice alt document, în 

original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, în termen 

de valabilitate și b) o copie a actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățeni români sau 

pașaport pentru cetățeni străini) al Împuternicitului persoana juridică. 

 

Data.........................................  

NUME ȘI PRENUME ACȚIONAR …………………………......................... 

NUME ȘI PRENUME / DENUMIRE ÎMPUTERNICIT…………………............... (dacă este cazul) 

Semnătura acționarului / împuternicitului ..................................... 

(Notă privind completarea buletinului: se va aplica semnătura Acționarului sau, după caz, a Împuternicitului) 

 

 


