
HOTARAREA NR. 2. a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 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 11,30 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  majorarea  capitalului  social  al  societatii  cu  suma  de  1.799.800  lei,
echivalentul  a   359.960 actiuni  noi,  in  conformitate  cu modalitatea  de repartizare   pe destinatii  a
profitului  inregistrat  in  exercitiul  financiar  2017.  Astfel  capitalul  social  al  societatii  creste  de  la
29.161.640 lei la 30.961.440 lei.

Art.2. Se  aproba  mandatarea  Consiliului  de  Administraţie  pentru  atragerea  de  resurse  din
aporturi  de  capital,  imprumuturi  bancare,  emisiuni  de  obligatiuni,  cotarea  la  bursa,  in  acord  cu
planurile de afaceri  aprobate, precum si pentru a lua decizii  legate de participarea la majorarea de
capital social la alte companii, respectiv achizitia de parti sociale sau actiuni la alte companii.

Art.3. Se aproba mandatarea  Consiliului  de Administratie  pentru a încheia  acte  juridice  în
numele şi în contul societăţii,  prin care să dobandească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să
închirieze,  să  schimbe  ori  să  constituie  în  garanţie  bunuri  aflate  în  patrimoniul  societăţii,  a  căror
valoare depăşeşte jumătate din valoarea contabilă a activelor societăţii la data încheierii actului juridic.

Art.4. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru mutarea sediului societatii,
schimbarea obiectului secundar de activitate si infiintarea/radierea sediilor secundare ale societatii, în
vederea semnării Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv, a semnării Actului Constitutiv actualizat şi
îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare la Registrul Comerţului.

Art.5. Se aproba modificarile aduse Actului Constitutiv al societatii si mandatarea Consiliului
de Administraţie şi, individual, a membrilor acestuia si a juristilor societatii in vederea mentionarii la
Registrul Comertului a modificarilor intervenite.

Art.6. Se mandateaza Preşedintele Consiliului de Administraţie să semneze în numele şi pentru
toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGEA. 

Art.7. 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.
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