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Nr.   518/10.02.2021 

 

De la:   IMOCREDIT IFN SA 

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI 

  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

 

Raportul curent conform: Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente 

financiare și operatiuni de piata și Regulamentului 

ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente 

financiare și operatiuni de piata 

Data raportului:  10.02.2021 

Denumirea societăţii comerciale:  IMOCREDIT IFN S.A. 

Sediul social: str. Horea nr. 3, Cluj- Napoca, jud. Cluj, cod 

400174 

Numărul de telefon/fax:  0264.565.675/ 0264.595.676 

Codul unic de înregistrare la Oficiul 

Registrului Comerţului:  
RO 15697373 

Număr de ordine în Registrul 

Comerţului:  
J12/2387/2003 

Capitalul social subscris şi vărsat:  32.321.225 lei 

Piaţa reglementată pe care se 

tranzacţionează valorile mobiliare 

emise:  

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) – Piaţa 

reglementată – Obligaţiuni Corporative 

(www.bvb.ro) 

Principalele caracteristici ale valorilor 

mobiliare emise de către Imocredit 

IFN S.A. 

1.875.000 obligaţiuni cu valoarea nominală de 8 

RON/ obligaţiune, simbol bursier IMO22 (ISIN 

ROIMOCDBC017) 

 

I. Evenimente importante de raportat 

a) Schimbări în controlul asupra societăţii comerciale- nu este cazul. 

b) Achiziţii sau înstrăinări substanţiale de active- nu este cazul. 

c) Procedura falimentului- nu este cazul. 

d) Tranzacţii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 -nu este cazul. 

e) Alte evenimente: 

 

Avand din vedere desfasurarea ADUNARII GENERALE ORDINARE si 

EXTRAORDINARE, legal constituita la a doua convocare in data de 09.02.2021, in conformitate 

cu Legea nr. 247/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si 

Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, 

va transmitem Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor  Imocredit 

IFN SA. 

 

 

Director General  

BUIA RALUCA-FLORINA 

 

Sef dep. fin.-cont. 

GIURGIU LIVIA 

 

 

mailto:office@imogrup.ro
http://www.imogrup.ro/
http://www.bvb.ro/
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HOTARAREA NR. 1. a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  

 IMOCREDIT  IFN SA DIN 09.02.2021 

 

Actionarii IMOCREDIT IFN SA,  cu sediul in Cluj Napoca, str. Horea, nr. 3, jud Cluj, 

inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/2387/2003, CUI  RO15697373, prezenti 

la Adunarea generala ordinara a actionarilor IMOCREDIT IFN SA in data de 09.02.2021, 

ora 11.00, tinuta prin corespondenta la sediul societatii, convocati prin publicare in Monitorul 

Oficial  al României partea a IV-a nr. 37/06.01.2021, respectiv in  Monitorul Oficial  al României 

partea a IV-a nr. 223/19.01.2021 – completare la convocator, prin publicare in ziarul Bursa din 

06.01.2021 si respectiv in 19.01.2021 si prin publicare pe pagina de internet a societatii, conform 

cerintei  din actul constitutiv al societatii, detinatori a actiunilor reprezentand  87,5455%  din 

capitalul social, am adoptat urmatoarea hotarare: 

Art.1. Se aproba rezultatele la zi a activitatii societatii IMOCREDIT IFN SA, in raport cu 

bugetul aprobat pe anul 2020, a indicatorilor preliminari privind rezultatele anuale de bilant, 

precum si a propunerilor privind destinatia profitului estimat pentru 2020 si  stabilirea valorii de 

activ net/actiune, estimat la 31.12.2020. Hotararea a fost adoptata cu 67,06%  voturi „pentru”, 

27,79% voturi „impotriva” si 5,15% abtineri. 

Art.2. Se aproba acordarea sumei de 1.880.310,09  lei din rezultatul reportat, sub forma de 

dividend. Hotararea a fost adoptata cu 95,96% voturi „pentru” si 4,04% voturi „impotriva”.   

Art.3. Se aproba data de maxim  01.08.2021 ca termen pentru plata dividendelor. Hotararea a 

fost adoptata cu 92,92% voturi „pentru”, 4,04% voturi „impotriva” si 3,04% abtineri. 

Art.4. Se aproba analiza Adunarii Generale a Actionarilor asupra gestiunii si administrarii 

societatii sub toate aspectele administrarii curente. Hotararea a fost adoptata cu 45,04% voturi 

„pentru”, 7,08% voturi „impotriva”, 25,86% abtineri si 22,02% voturi anulate. 

Art.5. Se aproba revocarea din functia de administrator, membru al Consiliului de 

Administratie, a dl. Oprea Paul-Nicolae, ca urmare a demisiei acestuia. Hotararea a fost adoptata 

cu 96,96%  voturi  „pentru” si 3,04% abtineri. 

Art.6. Se aproba numirea domnului Tomoiaga-Nicola Cristian-Virgil in calitate de membru al 

Consiliului de Administratie pentru perioada ramasa din mandatul predecesorului sau – Oprea 

Paul-Nicolae,  incepand cu data prezentei hotarari si pana in  26.04.2022. Hotararea a fost adoptata 

cu  51,31% voturi „pentru”, 28,17% voturi „impotriva”, 8,69% abtineri, 11,74% voturi 

neexprimate si 0,09% voturi anulate. Ceilalti candidati au obtinut urmatoarele voturi: dl. Petria 

Nicolae – 44,14% voturi „pentru”, 29,71% voturi „impotriva”, 5,35%  abtineri, 20,71% voturi 

neexprimate, si 0,09% voturi anulate;  dl. Groza Constantin – 0,43% voturi „pentru”, 66,92% 

voturi „impotriva”, 0,96% abtineri, 31,60% voturi neexprimate si 0,09% voturi anulate; dl. 

Degeratu Constantin – 4,04% voturi „pentru”, 62,94% voturi „impotriva”, 0,90% abtineri, 32,03% 

voturi neexprimate si 0,09% voturi anulate. 

Art.7. Se aproba mandatarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie să semneze în numele 

şi pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOA ce va fi adoptată. Hotararea a fost adoptata cu 

100% voturi „pentru”. 

Art.8. Se aproba imputernicirea consilierilor juridici să efectueze formalităţile necesare legate 

de aducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate precum si pentru înregistrare, publicitate, 

opozabilitate si executarea hotărârii adoptate. Hotararea a fost adoptata cu 100% voturi „pentru”. 

                      

Secretariat tehnic,                                                                          

Campian Corina-Maria  

Lung Angela-Raluca 

Popa-Rosu Raluca-Ioana 

 

Presedinte al Consiliului de Administratie, Ster Radu-Voicu                                                                                       

mailto:office@imogrup.ro
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HOTARAREA NR. 2. a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A 

ACTIONARILOR IMOCREDIT IFN SA DIN 09.02.2021 

 

Actionarii IMOCREDIT IFN SA, cu sediul in Cluj Napoca, str. Horea, nr. 3, jud Cluj, 

inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/2387/2003, CUI  RO15697373, prezenti 

la Adunarea generala extraordinara a actionarilor IMOCREDIT IFN SA in data de 

09.02.2021, ora 12.00, tinuta prin corespondenta la sediul societatii, convocati prin publicare in 

Monitorul Oficial  al României partea a IV-a nr. 37/06.01.2021, respectiv in  Monitorul Oficial  al 

României partea a IV-a nr. 223/19.01.2021 – completare la convocator, prin publicare in ziarul 

Bursa din 06.01.2021 si respectiv in 19.01.2021 si prin publicare pe pagina de internet a societatii, 

conform cerintei  din actul constitutiv al societatii, detinatori a actiunilor reprezentand 87,5455% 

din capitalul social, am adoptat urmatoarea hotarare: 

 Art.1. Se aproba actualizarea actului constitutiv al societatii ca urmare a desemnarii 

domnului Tomoiaga-Nicola Cristian-Virgil in calitate de membru al Consiliului de Administratie, 

in locul membrului demisionar, conform voturilor exprimate in cadrul punctului 6 de pe ordinea 

de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Hotararea a fost adoptata cu 95,23% voturi 

„pentru”, 3,04% abtineri si 1,73% voturi neexprimate. 

 Art.2. Se aproba Informarea privind situatia emisiunii de obligatiuni, facuta prin oferta 

publica si adresata investitorilor calificati, in raport cu cerintele pietei de capital si cu legislatia 

aferenta ei. Hotararea a fost adoptata cu 80,00% voturi  „pentru”, 4,04% voturi „impotriva” si 

15,96% abtineri.    

 Art.3. Nu se aproba Informarea privind motivele ridicarii dreptului de preferinta din Actul 

Constitutiv al Imocredit IFN, supusa votului prin corespondenta la AGA Extraordinara din data de 

07.05.2020. Hotararea a fost adoptata cu 64,65% voturi pentru neaprobare, 20,17% voturi pentru 

aprobare si 15,18% abtineri.    

 Art.4. Se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie să semneze în 

numele şi pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGEA ce va fi adoptată. Hotararea a fost 

adoptata cu 100% voturi „pentru”. 

 Art.5. Se aproba mandatarea consilierilor juridici să îndeplinească toate formalităţile 

privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerţului de pe 

lângă Tribunalul Cluj şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, 

precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC. Hotararea a fost adoptata cu 100% 

voturi „pentru”. 

 Art.6. Nu se aproba mandatarea unei echipe formata din  3 actionari in vederea analizarii 

oportunitatii vanzarii societatii Imocredit IFN SA catre investitori interesati, cu respectarea 

cerintelor de eligibilitate prevazute in reglementarile BNR pentru IFN-uri. Hotararea a fost 

adoptata cu 49,76% voturi  pentru neaprobare, 49,10% voturi pentru aprobare, 1,14% abtineri. 

Pentru componenta echipei formata din Pop Iosif, Ster Radu-Voicu  si Petria Nicolae, in vederea 

analizarii oportunitatii vanzarii societatii Imocredit IFN SA catre investitori interesati, cu 

respectarea cerintelor de eligibilitate prevazute in reglementarile BNR pentru IFN-uri au fost 

exprimate urmatoarele voturi (voturi raportate la procentul de 49,10% de voturi pentru aprobarea 

mandatarii echipei): 48,67% voturi „pentru”, 47,53% voturi „impotriva”, 1,14% abtineri, 2,66% 

voturi neexprimate. 

 

Secretariat tehnic, 

Campian Corina-Maria 

Lung Angela-Raluca  

Popa-Rosu Raluca-Ioana 

 

Presedinte al Consiliului de Administatie,                                                                                          

Ster Radu-Voicu 
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