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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 27.04.2017, 

ora 15:00 sau 28.04.2017, 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 următoarelor 
sedii secundare :  
 mun.Arad, str.Steagului, nr.36-38, jud.Arad. 
Mun. Arad, B-dul General Vasile Milea, nr. 32, jud. Arad. 

   

2. Supunerea spre aprobarea de principiu privind 
operatiunea de fuziune a societatii IMOTRUST SA cu 
societatile S.C. ARCVIA MINERVA S.A., înmatriculată in 
Registrul Comerţului Arad sub nr J02/682/2010, Cod 
Unic de Inregistrare 949332;  SC  BERMO REAL ESTATE 
DEVELOPMENT & INVESTMENT S.A., înmatriculată la 
ORCT Arad sub nr. J02/874/2010, Cod Unic de 
înregistrare nr. RO 1094844; S.C. VIA CARMINA 
BUSINESS S.A., inmatriculata la ORCT Arad sub 
nr.J02/361/2012, avand CUI:30026711; S.C.  ZONA 5 
VIA CARMINA S.A., inregistrata la ORC Arad sub 
J2/293/2013, avand CUI RO 31376960, S.C. ROMANA 
RESIDENCE DEVELOPMENT S.A., înmatriculată in 
Registrul Comerţului Arad sub nr J02/1146/2012, Cod 
Unic de Inregistrare RO-30787089, urmând ca 
societatea absorbantă să fie desemnată în proiectul de 
fuziune care se va întocmi și va fi aprobat de AGEA . 

   

3. Supunerea spre aprobare a mandatarii Directoratului 
sa intocmeasca in colaborare cu administratorii 
societatiilor implicate   un proiect de fuziune . 

   

4. Supunerea spre aprobare a ratificarii deciziei 
Directoratului cu numarul 392 din 26.10.2016 privind 
aprobarea incheierii contractului de ipoteca 

   



nr.599/ipo/02/27.10.2016 incheiat intre BANCA 
TRANSILVANIA S.A. CLUJ SUCURSALA ARAD, cu sediul in  
ARAD, inregistrata la Registrul Comertului cu nr 
J02/202/1996, Registrul Bancar RB-PJR-12-
019/18.02.1999, CUI 8375561, (in cele ce urmeaza 
Creditorul ipotecar), si SC IMOTRUST SA. 

5. Supunerea spre aprobare a ratificarii deciziei 
Directoratului cu numarul 394 din 23.11.2016 privind 
aprobarea înstrainarii următoarelor bunuri imobile 
dupa cum urmeaza : 
 Teren intravilan in suprafata totala de 579 mp 

inscris in C.F nr. 306421 – Vladimirescu , situat 
in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, 
jud.Arad, adresă neevidențiata în C.F., avand nr. 
Cadastral 4784, la pretul de vanzare de 14.500 
euro cu tva 20% inclus. 

 Teren intravilan in suprafata totala de 538 mp 
inscris in C.F nr. 306451 – Vladimirescu , situat 
in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, 
jud.Arad, adresă neevidențiata în C.F., avand nr. 
Cadastral 4796, la pretul de vanzare de 
14.203,2 euro cu tva 20% inclus. 

 Teren intravilan in suprafata totala de 613 mp 
inscris in C.F nr. 306437 – Vladimirescu , situat 
in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, 
jud. Arad, adresă neevidențiata în C.F., avand 
nr. Cadastral 4789, la pretul de vanzare de 
16.183,2 euro cu tva 20% inclus. 

 Teren intravilan in suprafata totala de 665 mp 
inscris in C.F nr. 306359 – Vladimirescu , situat 
in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, 
jud. Arad, adresă neevidențiata în C.F., avand 
nr. Cadastral 4757, dobândit prin cumpărare si 
teren intravilan in suprafata totala de 628 mp 
inscris in C.F nr. 306362 – Vladimirescu , situat 
in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, 
jud. Arad, adresă neevidențiata în C.F., avand 
nr. Cadastral 4758, la pretul de vanzare de 
33.359,4 euro cu tva 20% inclus. 

   

6. Supunerea spre aprobare a ratificarii deciziei 
Directoratului cu numarul 407 din 23.11.2016 privind 
aprobarea înstrăinarii unui număr de 20 (douăzeci) de 
imobile reprezentând parcele de teren situate in 
intravilanul comunei Vladimirescu, jud. Arad, în 
suprafață totală de 4.997 mp, la pretul total de vanzare 
de 107.435,50 EURO cu taxare inversă din perspectiva 
TVA, conform art. 331 alin. 1 si alin. 2, lit. g din Legea nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal. 

   



7. Supunerea spre aprobare a ratificarii Conventiei de 
dare in plata incheiata la data de 27.01.2017  intre 
societate și SC ABH RESIDENCE DEVELOPMENT  SA 
(privind desplatirea  pentru toate sumele care urmeaza 
a fi achitate bancii in legatura cu soldul astfel preluat) 
au agreat cuantumul acestei creante la nivelul sumei 
totale de 545.962 EURO (« Creanta »), din care o suma 
de 532.750 euro reprezinta soldul/ debitul efectiv 
preluat, iar diferenta de 13.212 euro reprezinta totalul 
dobanzilor si comisioanelor pe care SC ABH RESIDENCE 
DEVELOPMENT SA -Debitorul Nou le va avea de achitat 
bancii in legatura cu soldul preluat. 

   

8. Supunerea spre aprobare a ratificarii Conventiei de 
desplatire incheiata la data de 19.10.2016  intre 
societate și SC ALBEDRA HOMES SA, Preluarea, (in 
conditiile Art. 1599 Cod Civil si urmatoarele ) de catre 
S.C. ALBEDRA HOMES S.A. (Debitor nou)  a datoriei 
Societatii IMOTRUST SA (Debitor intitial) in cuantum de 
371.000 euro pe care Societatea o are fata de Banca 
Transilvania (Creditor) in baza Contractului de credit nr. 
411/29.07.2007 cu consecinta ca Debitorul nou se 
obliga fata de Creditor sa achite datoria preluata de 
371.000 euro. 

   

9. Supunerea spre aprobare a stingerii datoriilor pe care 
SC Imotrust SA le are față de creditorii principali prin 
valorificarea bunilor mobiliare si imobilare ale societății 
inclusiv a titlurilor de participare detinute de societate . 

   

10. Aprobarea datei de 15.05.2017 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. 


