
 
 

Procură specială 

pentru acționari persoane fizice  

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) IMOTRUST S.A. 

din 30/31.07.2021 

 

Subsemnatul ___________________________________________, domiciliat in 

_______________________________________________________, identificat cu CI/BI/pașaport seria ____ 

nr. _____________ eliberat de  _____________ la data de _____________, având codul numeric personal -

CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| deținător al ___________ acțiuni reprezentând _______% din 

numarul total de acțiuni emise de Societatea S.C. IMOTRUST S.A. societate pe acțiuni administrată în sistem 

unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în România, str. Bicaz, nr. 1-5, 

cladire birouri, apart./birou nr. 3, jud.Arad, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad 

sub nr. J02/541/1991, cod unic de înregistrare RO 1680630, ("Societatea"), care îmi conferă dreptul la 

_________ voturi, reprezentând _______% din numărul total de voturi în AGEA,  

                  împuternicesc prin prezenta pe:   

(în cazul desemnării unei persoane fizice).................................................................................. identificat cu 

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

............................................., cu domiciliul în ....................................................................., ("Reprezentantul") 

sau 

(în cazul desemnării unei persoane juridice) ........................................................................................ societate 

înființată și funcționând în conformitate cu legile din ….............……………., cu sediul social în 

……………………………………………………………………………….........................……, înregistrată la 

………………………………………………. sub nr. ……………………., cod fiscal ……………………….., 

reprezentată legal prin…………………….........…………………..identificat cu CI/BI/pașaport seria ......... nr. 

........................ eliberat de  ........................ la data de ........................ , CNP .........................................., cu 

domiciliul în ........................................................................................................................, ("Reprezentantul") 

                și, în calitate de reprezentant supleant pe: 

(Notă privind desemnarea reprezentantul supleant: Un acționar poate desemna prin procura specială unul 

sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGEA în cazul în care reprezentantul 

principal desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura specială sunt 

desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, acționarul va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita 

mandatul.) 

(în cazul desemnării unei persoane fizice)............................................................................. identificat cu 

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

..............................., cu domiciliul în ..................................................................., ("Reprezentantul Supleant") 

(în cazul desemnării unei persoane juridice)............................................................................. societate înființată 

și funcționând în conformitate cu legile din ………………., cu sediul social în 

……………………………………………………………………………………, înregistrată la 

………………………………………………. sub nr. ……………………., cod fiscal ……………………….., 

reprezentată legal prin………………………………………..identificat cu CI/BI/pașaport seria ......... nr. 

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

în ..................................................................., ("Reprezentantul Supleant") 

ca reprezentant al subsemnatului în AGEA Societății, ce va avea loc în data de 30.07.2021, ora 11:00 (ora 

României) sau, în cazul în care AGEA nu va avea loc la prima convocare, în data de 31.07.2021 (cea de-

a doua convocare), ora 11:00 (ora României), la sediul Societății din Arad, str. Bicaz, nr. 1-5, cladire  

birouri, apart./birou nr. 3, jud. Arad, să exercite drepturile de vot aferente deținerilor mele înregistrate în 

registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 16.07.2021 stabilită ca dată de referință, după cum 

urmează:   

 

 

 



    ORDINE DE ZI AGEA 

Textul propunerilor supuse votului Pentru Impotriva Abtinere 

1. Aprobarea operatiunii de divizare a Societatii 

VIVALIA REAL ESTATE DEVELOPMENT S.R.L. 

(J02/1186/2019, CUI 29401124) care își încetează 

activitatea, se dizolvă fără lichidare si transferă cu titlu 

universal totalitatea patrimoniului său către cei doi asociati 

ai sai, care sunt totodata societatile beneficiare ale divizarii, 

respectiv IMOTRUST S.A. si BLOC 03 UTA S.R.L., care 

accepta preluarea respectivelor elemente din patrimoniul 

societatii divizate, conform Proiectului de divizare din 

11.05.2021 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 

a IV-a nr. 2358/10.06.2021.  

 Aprobarea Proiectului de divizare din 11.05.2021 

publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 

2358/10.06.2021. 

Stabilirea si aprobarea datei de la care divizarea isi 

va produce efectele conform dispozitiilor art.249 lit.b) teza a 

II-a din Legea 31/1990 republicata. 

Aprobarea renunţarii la examinarea Proiectului de 

divizare de către experţi conform art. 2433 al. (5) din Legea 

nr. 31/1990, precum si la raportul detaliat al administratorilor 

prevăzut la al. (1) şi comunicarea informaţiilor prevăzute la 

al. (4) conform art. 2432 al. (5) din Legea nr.31/1990 si 

respectiv la întocmirea situaţiilor financiare intermediare 

conform art. 244 alin. (2) din Legea 31/1990. 

   

2. Subsecvent operatiunii de divizare de la punctul 1, 

aprobarea de principiu a operatiunii de fuziune prin 

absorbtie in cadrul careia Imotrust S.A. va absorbi toate 

sau numai pe unele dintre viitoarele societati absorbite 

enuntate in cele ce urmeaza (cu modificarea implicita a 

prevederilor Hotararii AGEA anterioare cu nr. 

1/28.04.2021), respectiv: Imovest Clean S.A. 

(J2/955/2009, C.U.I. RO 26045480), Bermo Real Estate 

Development&Investment S.A. (J2/874/2010, CUI 

1094844), Albedra Homes S.R.L. (J2/1036/2020, CUI 

31025625), Aritec Expo S.R.L. (J35/2469/2018, CUI 

26045472), Smart Estate Developer S.A. (J2/831/2018, 

CUI 39397900), Galcer Development S.A. (J2/444/2010, 

CUI 27069739),  Polsland Development S.R.L. 

(J2/1435/2020, CUI 33945833). 

 Imputernicirea Consiliului de Administratie sa 

identifice varianta optima de fuziune, sa intocmeasca in 

colaborare cu administratorii societatilor implicate un proiect 

de fuziune in acest sens si sa indeplineasca orice alte 

demersuri prealabile necesare operatiunii de fuziune. 

   

3. Aprobarea achizitionarii unei suprafete de 3.415 mp din 

imobilul situat în mun. Timisoara, str. Ion Zaicu nr. 5, 

actualmente nedezlipit, inscris in CF 449633 Timisoara, 

cadastral 449633, la pretul de 2.250.000 Euro platibil in doua 

transe, respectiv cca. 50% la semnarea unei promisiuni de 

vanzare-cumparare si diferenta le semnarea contractului final 

de vanzare care se va incheia dupa obtinerea autorizatiei de 

construire pentru blocul ce urmeaza a fi edificat pe terenul 

astfel achizitionat. 

 Imputernicirea Presedintelui Consiliului de 

Administratie al Societatii pentru a negocia si semna, daca si 

   



cand va considera oportun, actele juridice aferente 

operatiunii de vanzare. 

4. Aprobarea datei de inregistrare (propunere: 20.08.2021) 

si a datei ex-date (propunere: 19.08.2021), conform legii 

aplicabile. 

   

  

Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un "X" a uneia dintre căsuțe pentru variantele 

"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.) 

 

Prezenta procura specială: 

1.este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată, iar Reprezentantul sau, după caz, 

Reprezentantul Supleant are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de 

acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului de către secretarii ședinței AGEA; 

   În situația discutării în cadrul AGEA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte 

neincluse pe ordinea de zi publicată, Reprezentantul sau Reprezentantul Supleant, după caz, poate 

vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat. 

2.termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate, în format fizic sau prin e-mail 

(conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică) este 28.07.2021, ora 10:00 (ora 

României);  

3.se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la acționar, un exemplar se 

va înmâna Reprezentatului sau, după caz, Reprezentantului Supleant  și un exemplar se va 

depune/transmite Societății, conform convocatorului la registratura Societății din Arad, str. Bicaz, 

nr.1-5, cladire birouri, apart./birou nr. 3, jud. Arad, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu 

majuscule "PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR IMOTRUST S.A. 

DIN DATA DE 30/31.07.2021" 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 30/31.07.2021"; 

4.se completează la toate rubricile aplicabile înscrise mai sus, se semnează și se datează de către 

acționar. 

        Anexez prezentului buletin de vot: 

(i)  copia actului de identitate valabil al acționarului,  

(ii) copia actului de identitate valabil al Reprezentantului și, după caz, al Reprezentantului Supleant, 

persoană fizică (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport pentru cetățeni străini). 

 

În cazul Reprezentantului/Reprezentantului Supleant persoană juridică, atașez și a) certificatul 

constatator al Reprezentantului/Reprezentantului Supleant, 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 Reprezentantului/Reprezentantului 

Supleant. 

 

În cazul numirii mai multor Reprezentanți Supleanți, ordinea exercitării mandatului este următoarea:  

_________________ ________________________________________ 

Data acordării procurii speciale.........................................  

NUMELE ȘI PRENUMELE ………………………………………..  

Semnătura .....................................(Notă: se vor indica numele și prenumele și se va aplica semnătura acționarului) 


