
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 27.04.2018, 

ora 15:00 sau 28.04.2018, ora 15:00, la a doua convocare, in conformitate cu procedura 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 situat in Mun.Arad, str.Barabas Bela, 

nr.23, jud.Arad. 

   

2. Supunerea spre aprobare a ratificarii deciziei 

Directoratului cu numarul 442 din 22.09.2017 

privind semnarea Actelor Adiționale nr. 29 si 30 la 

contractul de limita de creditare nr. 3/13.05.2008, 

acte aditionale intre IMOTRUST SA (in calitate de 

imprumutat/garant ipotecar) de CREDIT EUROPE 

BANK ROMANIA SA. 

   

3. Supunerea spre aprobare a ratificarii deciziei 

Directoratului cu numarul 443 din 25.09.2017 

privind încheierea unui contract de vânzare cu titlu 

de dare în plată prin care Debitoarea S.C. 

IMOTRUST S.A. transmite definitiv şi irevocabil 

Creditoarei S.C. ROMANA RESIDENCE 

DEVELOPMENT S.A., în baza art. 1.492 Cod 

Civil, cu titlu de DARE ÎN PLATĂ, dreptul său de 

proprietate asupra unui număr de 20 (douăzeci) 

Imobile, la valoare de dare in plata a tuturor 

Imobilelor in suma totala de 548.057 euro 

(cincisutepatruzecisioptmiicincizecisisapteeuro), la 

care se adauga TVA conform dispozitiilor legale 

aplicabile, cu aplicarea regimului taxarii inverse, in 

masura in care este aplicabil,  (valoare de dare in 

plata ce a fost preluata in mod corespunzator din 

Promisiunea bilaterală de dare în plata nr. 

566/30.09.2013 incheiata anterior intre cele doua 

Parti). 

   

4. Supunerea spre aprobare a ratificarii deciziei 

Directoratului cu numarul 446 din 24.10.2017 
   



privind semnarea Actelor Adiționale nr. 31 si 32 la 

contractul de limita de creditare nr. 3/13.05.2008, 

acte aditionale ce vor aduce urmatoarele modificari 

contractului de limita de creditare:  

maturitatea creditului acordat societatii 

IMOTRUST S.A. (in calitate de imprumutat/garant 

ipotecar/garant) de CREDIT EUROPE BANK 

(ROMANIA) S.A. prin Sucursala Cluj va fi 

prelungita pana la data de 19.09.2022 

5. Supunerea spre aprobare a ratificarii deciziei 

Directoratului cu numarul 462 din 28.02.2018 

privind retragea societatii, conform art. 202 alin (1) 

din L31/1991, din societatea SC ARCVIA 

CARMINA SRL. 

   

6. Supunerea spre aprobarea de principiu privind 

operatiunea de fuziune a societatii IMOTRUST SA 

în calitate de societate absorbantă, cu societatile 

S.C. VIA CARMINA BUSINESS S.A., 

inmatriculata la ORCT Arad sub nr.J02/361/2012, 

avand CUI:30026711; si S.C.  ZONA 5 VIA 

CARMINA S.A., inregistrata la ORC Arad sub 

J2/293/2013, avand CUI RO 31376960, în calitate 

de societăți absorbite, urmând ca societatea 

absorbantă să fie desemnată în proiectul de fuziune 

care se va întocmi și va fi aprobat de AGEA . 

   

7. Supunerea spre aprobare a mandatarii 

Directoratului sa intocmeasca in colaborare cu 

administratorii societatiilor implicate   un proiect de 

fuziune . 

   

8. Aprobarea datei de 15.05.2018 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. nr.86 din Legea nr. 

24/2017 

   

 

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. 


