
 

 

 

 

RAPORTUL DE  GESTIUNE AL ADMINISTRATORULUI 

Privind situatiile financiare la 31.12.2008 

 

În conformitate cu Legea 31/1990 privind societatile comerciale si cu 

prevederile Statutului societatii comerciale IMOTRUST  S.A. , presedintele 

Directoratului  societatii are obligatia de prezenta raportul privind modul in care a 

fost gestionata societatea pe parcursul anului financiar 2008. 

 

1. Capital social, actiuni,actionariat 

         Capitalul social al SC IMOTRUST SA  la 31 decembrie 2008 este de 

30.882.651 lei (31 decembrie 2007: 10.682.229 lei) reprezentând 

308.826.510 acŃiuni (31 decembrie 2007: 106.822.289 acŃiuni). Toate 

acŃiunile sunt comune, au fost subscrise şi sunt plătite integral la 31 

decembrie 2008. Toate acŃiunile au acelaşi drept de vot şi au o valoare 

nominală de 0,1 lei/ acŃiune (31 decembrie 2007 : 0,1 lei/acŃiune).  

 

Actiunile SC Imotrust SA se tranzactioneaza pe categoria III-a a sectiunii 

RASDAQ de la BVB. 

Structura acŃionariatului la 31 decembrie 2008 este urmatoarea: 

                                                Nr ac Ńiuni       Valoare  capital  

 

% 

SC Laicom Invest SA 54.918.157 5.491.815 17,78

SC UTA SA 45.018.998 4.501.899 14,58

Persoane fizice 58.236.149 5.823.615 18,86

Persoane juridice 149.850.838 14.985.084 48,52

AVAS 802.369 80.237 0,26

Total  308.826.511 30.882.651 100,00



 

 

 

 

             2. Date despre societate: 

    Societatea  comerciala  IMOTRUST  SA   este  o societate  cu capital 

privat,si conform  Legi 31/ 1990 si Legi nr. 82/ 1991  administratorul are obligatia 

de a prezenta modul cum a fost gestionata aceasta in perioada exercitiului 

financiar 01.01.2008-31.12.2008.      

                  

         Obiectul principal de activitate este dezvoltarea de proiecte imobiliare, 

activitatea de inchiriere si subinchiriere a bunurilor imobiliare fiind a doua 

activitate ca pondere in cifra de afaceri.     

          In cadrul activitatii sale, SC Imotrust SA dezvolta proiecte imobiliare atat 

direct cat si prin filialele sale. Din punct de vedere al acoperirii geografice, 

Imotrust dezvolta proiecte in Arad, in Cluj, in Oradea(direct, prin SC Axavia SA si 

SC RND SA), in Bacau (prin SC ASCO SA) si in Brasov (prin SC Bermo Group 

SA). 

2.1.Societatea detine urmatoarele participatii:  

a) directe in alte societati(filiale), cu urmatoare le date la 31.12.2008  

La SC SSI RAMSESS SA situata in Municipiul Arad , str. Horia nr. 7, 

capital social 91.000 lei, IMOTRUST detine 26.072 actiuni reprezentind 71,62 % 

din capitalul social. 

         La SC MARA COM MIXT SA situata in loc. Lipova, str.Bugariu , capital 

social 472.943 lei,  IMOTRUST detine 41.233 actiuni reprezentind 21,79 % din 

capitalul social. 

            La SC BERMO GROUP SA, cu sediul in Arad, str. V.Goldis nr 1, capital 

social 1.082.821,5 lei,  IMOTRUST detine 58,26%, un numar de  6.308.516,84 

actiuni. 



 

 

              La SC CODLEA ARCTIC INTERNATIONAL SA , cu sediul in Arad, str. 6 

Vinatori, nr. 55, ap.13, capital social 10000 lei,   IMOTRUST detine 979 de 

actiuni, reprezentind 97,9% din numarul total al actiunilor. 

         La SC Parc Industrial Combinat SRL cu sedul in localitatea Arad , str. Horia 

nr. 7,  capital social 10.000 lei   IMOTRUST detine 100 % din actiunile societatii. 

            La SC TRUSTUL CRE SA , cu sediul in mun. Cluj-Napoca, str. Calea 

Turzii nr.231-233, jud. Cluj , capital social 100.000 lei, IMOTRUST detine 5.098 

parti sociale , reprezentand 51,98% din capitalul social. 

  La SC CASA REAL ESTATE SRL , cu sediul in mun. Cluj-Napoca, str. 

Calea Turzii nr.231-233, jud. Cluj , capital social 540 lei, IMOTRUST detine 1 

parti sociale , reprezentand 1,8% din capitalul social.. 

             La SC Axavia SA , cu sediul in mun. Oradea, str. Tudor Vladimirescu 

nr.89, jud. Bihor , capital social 403.010 lei, IMOTRUST detine 381.170 actiuni , 

reprezentand 95,74% din capitalul social. 

              La SC RND AUTO SA , cu sediul in mun. Arad , str. Horia nr. 7, capital 

social 262.620 lei, IMOTRUST detine 84.335 actiuni , reprezentand 80,28% din 

capitalul. 

 La INKOTOWN, IMOTRUST detine 100%, avand sediul in Insulele Virgine 

ale Marii Britanii. 

b) indirecte in alte societati( sub-filiale), cu ur matoarele date la 31.12.2008  

          La SC Asco SA, cu sediul in Bacau, str.Milcov nr 2-4, capital social 

1.183.572,5 lei  SC Imotrust SA detine un procent de interes de 58,11% prin 

filiala Inkotown.(100% * 58,11%). 

         La SC Bermo Logistic SRL, cu sediul in Arad, str. V Goldis nr.1-3, capital 

social 200 lei, SC Imotrust SA detine un procent de interes de 58,26% prin filiala 

SC Bermo Group SA.(58,26%*100%) 

                  La SC Tamiv SA, cu sediul in Brasov, str. Carpatilor nr.44, capital 

social 1.594.200 lei, SC Imotrust SA detine un procent de interes de 50,61% prin 

filiala SC Bermo Group SA.(58,26%*86,88%) 



 

 

 

                  La SC Tamiv Logistic SRL, cu sediul in Brasov, str. Carpatilor nr.44, 

capital social 6.100.200 lei, SC Imotrust SA detine un procent de interes de 

50,61% prin filiala SC Bermo Group SA.(58,26%*86,88%*100%) 

 

                 3. Date financiar - economice: 

             Structura principalelor posturi de bilant la finele anului 2008, la nivel de 

grup Imotrust(Imotrust impreuna cu filialele si sub-filialele sale – conf. Celor 

prezentate la pct 2.1 - ponderate cu procentul de interes detinut in acestea) este 

urmatoarea: 

        

   

      - lei -  

  
TOTAL grup 

IMOTRUST 

 din care  

  Explicatii 

SC IMOTRUST 

SA 

Active       

        

  Imobilizari necorporale  1,246,441 1,092,193 

  Imobilizari  corporale      189,522,065 113,245,191 

  Imobilizari  financiare 5,153,770 58,672,380 

Total Active 

imobilizate   195,922,277 173,009,764 

  Stocuri 95,587,086 62,720,712 

  Creante 50,660,120 40,874,368 

  Disponibilitati (CASA, BANCA) 744,388 51,774 

  Investitii pe termen scurt 19,051 0 

Total Active 

circulante   147,010,644 103,646,854 

Conturi de reg.pt.active 13,152,534 13,018,691 

  

    

Total Activ   356,085,455 289,675,309 

     

 

 

 



 

 

 

 

 

  
TOTAL grup 

IMOTRUST 

 din care  

Pasive   

SC IMOTRUST 

SA 

  Capital social 37,722,712 30,882,651 

  Rezerve din reevaluare 86,146,668 77,221,355 

  Prime  de capital 5,000 5,000 

  Rezerve 52,420,750 44,717,997 

  Actiuni  proprii 0 0 

  Rezultatul raportat 1,273,053 0 

  
Castiguri legate de instrumente de capitluri 
proprii                            0 0 

  Repartizarea profitului -44,553 35,288 

  Profit -2,765,512 561,078 

Total Capitaluri 

proprii   174,758,118 153,352,793 

  Imprumuturi 130,659,377 109,287,685 

  Datorii 49,697,922 26,449,764 

  Conturi de regularizare 965,106 585,067 

Total Pasive   356,080,524 289,675,309 

 

 

 

 

Situatia contului de profit si pierdere la finele anului 2008, la nivel de grup 

Imotrust (Imotrust impreuna cu filialele si sub-filialele sale – conf. Celor 

prezentate la pct 2.1 - ponderate cu procentul de interes detinut in acestea) se 

prezinta astfel   : 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Lei -  

  
TOTAL grup 

IMOTRUST 

 din care  

  
SC IMOTRUST 

SA 

  Venituri din exploatare 92,043,911.34 37,154,735.00 

  Cheltuieli din exploatare 83,529,569.13 29,684,668.00 

  Rezultatul din exploatare 8,514,342.21 7,470,067.00 

  Venituri financiare 11,771,256.66 9,199,623.00 

  Cheltuieli financiare 22,860,191.49 15,980,950.00 

  Rezultatul financiar -11,088,934.83 -6,781,327.00 

  Venituri extraordinare 0.00 0.00 

  Cheltuieli extraordinare 0.00 0.00 

  Rezultatul din activitatea extraordinara 0.00 0.00 

  REZULTATUL  BRUT -2,574,592.62 688,740.00 

 

 

            Imobilizările corporale sunt înregistrate la valoare contabilă, corectată cu 
diferenŃe din reevaluare. Ultima reevaluarea a fost înregistrată la 31.12.2008 şi 
au fost reevaluate imobilizările din grupa 2, respectiv terenuri şi clădiri. 
Reevaluarea a fost efectuată la valoarea de piata justa , conform HG 1553/2003, 
de către un evaluator independent  membru ANEVAR. Pentru calculul valorilor 
reevaluate, evaluatorul a avut in vedere prevederile Standardului InternaŃional de 
AplicaŃie în Evaluare 1 – IVA 1. 

 

La sfarsitul anului 2008 societatea  a  realizat  o cifra de afaceri neta de 

15.998.614 lei, diferenta pana la venituri totale din exploatare de 37.154.735 lei o 

reprezinta vanzari de active imobiliare (hale industriale si terenuri) 

           

        Bilantul contabil  a fost intocmit  conform  normelor emise de catre  

Ministerul FinanŃelor Publice, iar la baza  lui stă  balanta  la data de 31.12.2008. 



 

 

       Principalii indicatori realizati la 31.12.2008 , prezentati in continuare au fost 

stabiliti in baza Bilantului contabil si a Contului de profit si pierdere. 

a.Indicatori de lichiditate 

- Indicatorul lichidităŃii curente ( indicatorul capitalului circulant )  

    Active curente      =     1,91 

   Datorii curente  

 

- Indicatorul lichidităŃii imediate 

    Active curente - Stocuri    =     0,75 

        Datorii curente 

 

 

b. Indicatori de risc 

- Indicatorul gradului de îndatorare 

   Capital împrumutat    x 100  =   53% 

   Capital propriu 

        - Indicatorul privind acoperirea dobânzilor – determină de câte ori 

societatea poate achita cheltuielile cu dobânda: 

   Profit înaintea plăŃii dobânzii şi impozitului pe profit =   1,2 

   Cheltuieli cu dobânda 

 

c. Indicatori de activitate ( indicatori de gestiun e ) 

- Viteza de rotaŃie a stocurilor ( rulajul stocurilor ) – aproximează de câte ori 

stocul a fost rulat de-a lungul exerciŃiului financiar: 

 

Costul vânzărilor   =   0,26 

   Stocul mediu 

 



 

 

      Costul vânzării                         

      - Viteza de rotaŃie a debitelor clienŃi – calculează eficacitatea întreprinderii în 

colectarea    creanŃelor sale – exprimă numărul de zile până la care debitorii îşi 

achită datoriile către întreprindere: 

   Sold mediu clienŃi    x 365  =  780 zile 

   Cifra de afaceri 

      -  Viteza de rotaŃie a creditelor furnizori –aproximează numărul de zile de 

creditare pe care întreprinderea îl obŃine de la furnizorii săi:  

     Sold mediu furnizori                     x 365  =  116 zile 

   AchiziŃii de bunuri (fără servicii) 

         - Viteza de rotaŃie a activelor imobilizate – evaluează eficacitatea 

managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri 

generate de o anumită cantitate de active imobilizate: 

         

          Cifra  de  afaceri        =   0,09 

          Active imobilizate               

           -  Viteza de rotaŃie a activelor totale: 

           Cifra  de  afaceri   =     0,06 

   Total active          

           

d. Indicatori de profitabilitate – exprimă eficienŃa întreprinderii în 

realizarea de profit din resursele disponibile. 

-  Rentabilitatea capitalului angajat: reprezintă profitul pe care îl obŃine 

întreprinderea din banii investiŃi în afacere: 

 

   Profitul înaintea rezultatului financiar şi 

   impozitului pe profit                                       x 100 =   2,04 

   Capitalul angajat 

               



 

 

             4. Tehnologia informationala : 

 In domeniul tehnologiei informationale in 2008 s-a actionat in sensul: 

− dezvoltarii sistemului informatic 

− adaptarii sistemului informatic la nevoile organizatiei prin activitati de 

proiectare si programare 

− mentinerii sistemului la standardele necesare prin investitii in soft -uri si in 

tehnica de calcul. 

   5. Activitatea de cercetare/dezvoltare : 

− in cursul anului s-au organizat prin societati specializate diverse cursuri de 

specializare a personalului societatii cu lectori de renume in numeroase 

domenii : managementul organizatiei, marketing, managementul inteligentei 

emotionale, managementul timpului, leadership, etc. 

               De asemenea societatea a participat la seminarii si expozitii organizate 

pe domeniul imobiliar de catre Camera de Comert, Industrie si Agricultura Arad, 

Primaria Arad si alte organisme. 

 

6. Managementul riscului 

a. Riscul de pia Ńă 

Economia mondiala, si implicit si cea romaneasca, trece printr-o perioada 

de criza. Sectorul imobiliar a fost printre primele domenii de activitate 

afectate de criza financiara, datorita accesului tot mai greu si mai costisitor 

la finantare. Societatea si-a adaptat produsele si conditiile ofertei sale la 

realitatile pietei, vanind in intampinarea clientilor sai. 

 

b. Riscul valutar  

Riscul valutar reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să 

fluctueze ca urmare a variaŃiei cursurilor de schimb valutar. 

Instrumentele financiare utilizate dau posibilitatea conservării valorii 

activelor monetare deŃinute în lei.  



 

 

In anul 2008 Societatea a avut tranzacŃii doar pe piaŃa romănească, dar 

are contracte de credite în valută, atât în Euro cât şi în USD. Moneda 

românească s-a depreciat comparativ cu moneda Euro şi USD, iar 

rezultatul financiar al activităŃii în anul 2008 este expus unor influenŃe 

negative datorită riscului valutar. 

 

c. Riscul ratei dobânzii 

Riscul ratei dobânzii reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar 

să fluctueze ca urmare a variaŃiei ratelor dobânzilor de pe piaŃă. 

Angajamentele societăŃii sunt atât în monedă străină cît şi romanească şi 

riscul privind rata dobânzii este destul de mare. Variatia ratelor dobanzilor 

in anul 2008 a fost majora in special in ultimul trimestru al anului, odata cu 

aparitia in Romania a crizei financiare 

 

d. Riscul de creditare  

Riscul de creditare reprezintă riscul că una din părŃile participante la un 

instrument financiar nu îşi va îndeplini o obligaŃie, fapt ce va determina ca 

cealaltă parte să înregistreze o pierdere financiară. 

Activele financiare care supun Societatea la concentrări potenŃiale de 

riscuri de creditare cuprind în principal creanŃele din activitatea de bază. 

Acestea sunt prezentate la valoarea netă. Există un număr mare de clienŃi 

ceea ce ne face să apreciem că riscul de creditare aferent creanŃelor este 

destul de ridicat. 

 

e. Riscul lichidit ăŃii 

Riscul lichidităŃii, denumit şi risc de finanŃare, reprezintă riscul ca o 

întreprindere să aibă dificultăŃi în acumularea de fonduri pentru a-şi 

îndeplini angajamentele asociate instrumentelor financiare. Riscul 



 

 

lichidităŃii poate să apară ca urmare a incapacităŃii clientilor de a-si onora 

obligatiile, de a vinde rapid un activ financiar la o valoare apropiată de cea 

justă. In contaxtul economic actual, exista o posibila nesiguranta cu privire 

la evolutia pietei financiare si bancare in anul 2009. 

 

f. Riscul fluxului de numerar 

Riscul fluxului de numerar reprezintă riscul ca fluxurile de numerar viitoare 

asociate cu un instrument financiar monetar să fluctueze ca mărime.  In 

cazul unui instrument cu o rată fluctuantă, de exemplu, astfel de fluctuaŃii 

vor avea ca rezultat o modificare a ratei efective a dobânzii instrumentului 

financiar, de obicei fără a surveni modificări ale valorii sale juste. 

 

 

7. Guvernanta corporativa 

        Activitatea membrilor Consiliului de Supraveghere si a Directoratului se 

desfasoara cu respectarea procedurilor aprobate in Adunarea Generala 

Extraordinara a Actionarilor, iar activitatea salariatilor respecta Regulamentul de 

Ordine Interioara. 

a. Adunarea Generala a Actionarilor  este organul de conducere al societatii, 

care decide asupra activitatii acesteia si asigura strategia si politica ei 

economica si comerciala. 

Adunarea Generala Ordinara are urmatoarele atributii :  

a. numeste membrii Consiliului de Supraveghere, le stabileste semestrial 

remuneratia, in baza rapoartelor de activitate, ii descarca de raspundere si 

ii revoca;  

b. stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz, programul de 

activitate pe exercitiul urmator; 

c. discuta, aproba sau modifica situaŃiile financiare anuale, pe baza 

rapoartelor prezentate de Consiliului de Supraveghere,  Directorat si 



 

 

Auditorul Financiar, se pronunta asupra distribuirii profitului şi fixeza 

dividendul; 

d. hotaraste cu privirea la actionarea in justitie a membrilor Directoratului 

sau a Consiliului de Supraveghere ori a Auditorului Financiar, care au 

produs pagube societatii.  

e. numeste, revoca auditorul financiar si fixeaza  durata contractului de 

audit. 

f. se pronunta asupra gestiunii Consiliului de Supraveghere, respectiv a 

Directoratului 

g. orice alte atributii de competenta Adunarii Generale Ordinare prevazute 

de lege - 

      Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este nevoie a 

se lua o hotarare pentru : 

a) schimbarea formei juridice a societatii  

b) mutarea sediului societatii- 

c) schimbarea obiectului de activitate al societatii - 

d) marirea capitalului social 

e) reducerea capitalului social sau reintregirea sa prin emisiunea de noi 

actiuni- 

f) fuzionarea cu alte societati sau divizarea societatii 

g) dizolvarea anticipata a societatii- 

h) emisiunea de obligatiuni 

i) conversia actiunilor dintr-o categorie in alta sau conversia de obligatiuni 

dintr-o categorie in alta, respectiv in actiuni 

j) aprobă şi modifică Procedura de Constituire şi FuncŃionare a 

Directoratului şi Procedura de Constituire şi FuncŃionare a Consiliului de 

Supraveghere, prin care stabileşte limitele de competenŃă ale Consiliului 

de Supraveghere şi Directoratului, inclusiv tipurile de operaŃiuni pe care 

Directoratul le poate efectua doar cu acordul Consiliului.   



 

 

k) orice alte modificari ale actului constitutiv de societate sau orice alta 

hotarare pentru care este necesara aprobarea Adunarii Generale 

Extraordinare- 

Actionarii au fata de societate drepturile si obligatiile ce decurg din 

prevederile actului constitutiv si ale legislatiei romane in vigoare. 

Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, 

actionarii fiind raspunzatori numai in limita actiunilor subscrise si varsate. 

Actionarii sunt obligati sa respecte intru totul hotararile Adunarii Generale 

. Actionarii au obligatia ca prin actiuni personale desfasurate in cadrul societatii 

sau in afara sa, sa nu aduca prejudicii de nici un fel acesteia.- 

Detinatorii de actiuni sunt obligati la plata integrala a actiunilor subscrise. 

Actionarul care intarzie sa depuna aportul la capitalul social este raspunzator de 

daunele pricinuite datorand si dobanzile de 0,1%/zi de întârziere, calculate din 

ziua in care trebuia sa se faca varsamantul. 

b. Controlul societatii este asigurat de catre Consiliul de Supraveghere , 

format din 5 membrii. Consiliul de Supraveghere are urmatoarele atributiuni: 

1. Managerizeaza si coordoneaza Adunarile Generale Extraordinare ale SC 

Imotrust si ale filialelor sale 

2. Avize si acorduri 

- Actualizeaza procedurile CS si a PF astfel ca acestea sa fie in accord 

cu politicile si strategiile actuale 

- Emite avize si acorduri si tine evidenta acestora, conform procedurilor 

in vigoare 

3. Centralizeaza planurile 

- Centralizeaza planurile pe sub-grupuri de societati: 

Imotrust,Bermo,Agro codlea si incheie si semneaza (sau deleaga la PF 

semnarea) contractile de management 

- Stabileste formularistica de planificare 

4. Auditul intern si extern 



 

 

- Pentru auditul extern va angaja si semna contractual cu auditorul 

extern Auditul intern:  a) auditul financiar contabil : - numeste si 

stabileste retributia pentru auditori sau cenzori la toate societatile. 

- Stabileste un plan de audit pentru toti auditoria sau cenzorii  

b) auditul managerial:  

- auditeaza gradul de procedurizare, de implementare si respectare a 

acestora 

c) auditul tehnic:  

- verifica calitatea lucrarilor o data pe trimestru la fiecare 

proiect(santier)  

d) auditul de risc:  

e) auditul de imagine:  

5.   Active mari si targuri 

- supravegheaza intocmirea dosarelor de prezentare 

- oferteaza in numele grupului activele mari 

- managerizeaza marketingul vanzarii pachetelor de actiuni si negociaza 

aceste pachete in numele actionarilor, in limitele de competent. 

- supravegheaza vanzarea si cumpararea de participatii ale 

Imotrust,Bermo in subsidiare 

- coordoneaza participarea la targuri a reprezentantilor de marketing din 

cele 3 divizii(imo,bermo,agro) 

6. Legal 

- supravegheaza dosarele reprezentand 20 procese mari, in sensul ca 

fiecare caz trebuie sa aiba un dosar, care se prezinta la analiza 

saptamanala. 

- rezumat periodic cu legislatia ce intereseaza(nu mai mult de 2 pagini) si 

supravegheaza planificarea unui training lunar cu legislatia din domeniile 

de interes, training in care 50% din traineri sa fie interni. 

7.  Asocieri 



 

 

- coordoneaza si arbitreaza asocierile “fortate”, cele nedefinitivate, pentru 

finalizarea cat mai rapid posibil. 

8. Centralizare la nivel de grup 

 - supravegheaza ca fiecare subgrup sa aiba o balanta consolidate lunar, 

cu situatie de confirmare a soldurilor. 

- consolideaza balantele consolidate la nivel de grup si trimite note 

explicative pentru soldurile neconciliate. In cazul neconcilierii mai vechi de 

4 luni, PCS are obligatia aplicarii de masuri coercitive . 

9.Strategii 

- initiaza strategii, aduna informatii, face analiza si propune solutii pentru 

ca AGA sa ia decizii legate de strategii. 

 

                c. Conducerea operativa a societatii este asigurata de un Directorat  

format din 3 membrii. Principalele atributii ale Directoratului sunt: 

              (a) Asigura conducerea executiva,gestioneaza intreaga activitate si 

reprezintă societatea în relaŃiile cu terŃii şi în justiŃie. 

(b) Înregistrează la Registrul ComerŃului numele persoanelor 

împuternicite să reprezinte societatea; 

(c) Directoratul va prezenta un raport scris Consiliului de Supraveghere 

cu privire la conducerea SocietăŃii si a filialelor acesteia, la activitatea 

acesteia şi la posibila sa evoluŃie, cel putin o data la 3 luni; 

(d) Comunică Consiliului de Supraveghere în timp util orice informaŃie cu 

privire la evenimentele ce ar putea avea o influenŃă semnificativă asupra 

societăŃii si a filialelor acesteia; 

(e) Înaintează Consiliului de Supraveghere situaŃiile financiare 

semestriale şi raportul său anual, respectiv semestrial, imediat după 

elaborarea acestora; 



 

 

(f) Înaintează Consiliului de Supraveghere propunerea detaliată cu privire 

la distribuirea profitului rezultat din bilanŃul exerciŃiului financiar, pe care 

intenŃionează să o prezinte Adunării Generale; 

(g) Poate să încheie acte juridice în numele şi în contul societăŃii, în baza 

limitelor stabilite de către Consiliul de Supraveghere şi Adunarea 

Generala a AcŃionarilor; 

(h) Convoacă şi participă la adunările generale ale acŃionarilor. 

Preşedintele Directoratului prezidează lucrările AGA; 

(i) Dacă constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situaŃiile 

financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societăŃii, 

determinat de diferenŃa între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia, 

s-a diminuat la mai puŃin de jumătate din valoarea capitalului social 

subscris, va convoca de îndată Adunarea Generală Extraordinară pentru 

a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată. 

 

 

Avand in vedere cele prezentate mai sus, Directoratul SC Imotrust SA 

propune spre aprobare AGOA situatiile financiare aferente anului 2008 

 

 

      Presedinte CEO,                                                            Intocmit,  

     

 


