
S.C. IMOTRUST S.A 

Arad, str.Poetului, nr.1/C, jud.Arad 

C.U.I. J02/541/1991 

C.I.F. RO 1680630 

 

 

BULETIN DE VOT 

 

 

Subsemnatul ……………………, in calitate de ……………………, detonator a 

………………..actiuni, reprezentand ….............. din capitalul social, care imi confera 

……………. voturi la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A., 

ce va avea loc la sediul societatii din Arad, str.Poetului, nr. 1/C, jud. Arad, in data de 24.10.2016, 

ora 14:00 sau 25.10.2016, ora 15:00, la a doua convocare, in conformitate cu art. 100, alin. 2 din 

Legea nr. 297/2004, art. 153 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 si a procedurii de vot prin 

corespondenta eleborata de Directoratul  S.C. IMOTRUST S.A., imi exercit dreptul de vot dupa 

cum urmeaza: 

 

Textul propunerilor supuse votului Pentru Impotriva Abtinere 

1. Supunerea spre aprobare a inchiderii sediului 

secundar din mun.Arad, Calea Romanilor, nr.17-19, 

jud.Arad. 

   

2. Supunerea spre aprobare a deschiderii unui sediu 

secundar in mun.Arad, str.Barabas Bela nr.23, 

jud.Arad. 

   

3. Supunerea spre aprobare a ratificarii deciziei 

Directoratului cu numarul 346 din 02.12.2015 

privind aprobarea predarii retelei de apa in baza 

Ofertei de donatie nr. 4166/22.10.2015. 

   

4. Supunerea spre aprobare a ratificarii deciziei 

Directoratului cu numarul 352 din 14.01.2016 

privind aprobarea instrainarii imobilului- teren 

intravilan in suprafata de 28.500 mp (din acte), 

inscris in CF nr. 325304-Arad, (nr. Cf vechi 65418-

Arad), număr topografic 215/1.1897/3 situat in 

intravilanul municipiului Arad, județul Arad,  la 

pretul total de 209.475 EUR.  

   

5. Supunerea spre aprobare a ratificarii deciziei 

Directoratului cu numarul 374 din 06.07.2016 

privind aprobarea instrainarii teren- imobil 

evidentiat in C.F. nr. 334195 al localitatii Arad 

si teren- imobil evidentiat in C.F. nr. 334195 

al localitatii Arad, la pretul total de  de 211.000 

EUR + TVA. 
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6. Supunerea spre aprobare a demararii 

demersurilor in vederea reglementarii accesului in 

cartier Via Carmina, conform normelor impuse de 

CNADNR cu luarea in considerare a propunerii din 

partea Primariei Vladimirescu de a primi cu titlu de 

donatie o suprafata de aprox 5000 mp proprietatea 

societatii precum și imputernicirea directoratului 

societatii sa faca toate demersurile necesare in acest 

sens. 

   

7. Supunerea spre aprobare a completarii a 

obiectului secundar de activitate cu Cod CAEN 

6492 Alte activitati de creditare. 

   

8. Supunerea spre aprobare a modificării și 

rescrierii Procedurii de funcționare a Consiliului de 

Supraveghere și a mandatării acestuia în vederea 

stabilirii și aprobării Procedurii de Funcționare a 

Directoratului. 

   

9. Supunerea spre aprobare a deschiderii unor 

puncte de lucru in toate locatiile (active imobiliare) 

proprietatea societatii si care fac obiectul unor 

contracte de inchiriere. 

   

10. Supunerea spre aprobare a actului constitutiv 

rescris cu modificarile adoptate si mandatarea unui 

reprezentant sa sa semneze actul constitutiv rescris. 

   

11. Aprobarea datei de 10.11.2016 ca data de 

inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor   

asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii 

generale extraordinare a actionarilor, in 

conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 

297/2004. 

   

 

Data……………………..                                               Scrieti data 

Semnatura…………………..                                          Semnati 

Reprezentant Legal………………….                             Scrieti numele si prenumele cu majuscule 

Stampila societatii                                                           Stampilati buletinul de vot 

Pentru exercitarea votului, marcati cu X pe fiecare din problemele supuse votului, conform 

dorintei Dvs. de vot. 

Nota: returnati cu plicul anexat, la sediul S.C. IMOTRUST S.A., buletinul de vot semnat si 

datat de Dvs. 


