
HOTARAREA NR. 1. a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR 
 IMOCREDIT  IFN SA DIN 26.04.2018

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 26.04.2018, ora 11,00 la
sediul societatii, convocati prin publicare in Monitorul Oficial  al României partea a IV-a, nr. 1210 din
23.03.2018, prin publicare in ziarul Romania Libera din 23.03.2018 si prin publicare pe pagina de
internet a societatii, conform cerintei  din actul constitutiv al societatii si prin afisarea convocatorului
adunarii  pe  site-ul  societatii  www.imogrup.ro,  detinatori  a  actiunilor  reprezentand 82,98%  din
capitalul social, am adoptat urmatoarea hotarare:

Art.1. Se aproba situaţiile financiare anuale ale societăţii pentru anul financiar 2017  insotite de
raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2017 si raportul auditorului financiar
extern cu privire la situaţiile financiare ale societăţii  pentru anul 2017.

Art.2.  Se aproba modul de repartizare  pe destinatii a profitului net obținut în exercițiul financiar
2017 dupa cum urmeaza: din profitul net de 2.422.982 lei se repartizeaza pe rezerve 142.008,00 lei,
acordare dividende 481.167,06 lei, majorare capital social 1.799.800,00 lei si profit nerepartizat 6,94
lei.

Art.3. Se aproba data de maxim 15.10.2018 ca termen pentru plata dividendelor.
Art.4. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli şi a programul de investiţii pentru anul 2018.
Art.5. Se aproba prelungirea mandatului Consiliului de Administratie pentru perioada 14.04.2018-

25.04.2018 si  validarea  hotararilor  adoptate  de Consiliul  de Administratie  al  societatii  in perioada
14.04.2018-25.04.2018.

Art.6.  Se  aproba  validarea  actelor  semnate  de  presedintele  Consiliului  de  Administratie  in
perioada 14.04.2018-25.04.2018, in indeplinirea mandatului.

Art.7. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.
Art.8. Se valideaza indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada ianuarie

2018-aprilie 2018.
Art.9. Se aleg pentru un mandat de  4 ani, in perioada 26.04.2018-26.04.2022 urmatorii membri ai

Consiliului de Administratie al societatii: Ster Radu Voicu, Sabau Vasile, Ghite Sorin Voicu, Miron
Martin, Aldea Iacob, Oprea Paul Nicolae si Ilea Vasile Mircea. 

Art.10. Se fixeaza indemnizaţia membrilor Consiliului de Administraţie pentru mandatul 2018-
2022 la suma de 1400 lei/net/membru/luna.

Art. 11. Se stabileste valoarea politei de asigurare de raspundere a administratorilor la nivelul de
50.000 lei.

 Art.12. Se prelungeste mandatului membrilor comitetului de audit – dl Pasztor Csaba si dl. Aldea
Iacob, pentru perioada  26.04.2018- 26.04.2022.

 Art.13. Se aproba mandatarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie să semneze în numele şi
pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOA. 

Art.14. 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.
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