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Evenimente importante de raportat: 

 

Legat de proiectul de fuziune prin absorbție din data de 20.12.2019, publicat în MO p. a IV-a 

nr. 288/23.01.2020, prin care s-a prezentat operatiunea de fuziune prin absorbtie dintre 

societatea Imotrust S.A. in calitate de absorbanta si societatile Arcvia Minerva S.A. si Bermo 

Real Estate Development & Investment S.A. in calitate de absorbite, am fost informați de 

Hotărârile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor intruniti la data de 09.03.2020 ale 

absorbitelor BREDI SA și Arcvia Minerva SA, care prevedeau urmatoarele decizii adoptate: 

- Societatea Bermo Real Estate Development & Investment S.A. a aprobat retragerea 

(retractatarea) hotararii de principiu privind participarea la operatiunea de fuziune; 

- Societatea Arcvia Minerva S.A. a aprobat de principiu distribuirea de prime de emisiune in 

suma de 12.500.000 lei catre actionari. 

Aceste decizii induc modificări majore ale procesului de fuziune și afectează desfășurarea 

acestuia, avand in vedere ca una dintre societatile participante (Bermo Real Estate 

Development & Investment S.A.) in cadrul proiectului de fuziune s-a retras (retractat) 

hotararea de principiu privind participarea la operatiunea de fuziune, iar cea de-a doua 

participanta in cadrul operatiunii de fuziune a aprobat de principiu distribuirea de prime de 

emisiune in suma de 12.500.000 lei, decizie care afecteaza rata de schimb utilizata in cadrul 

operatiunii de fuziune  

În aceste condiții, administratorii Imotrust SA intruniti in sedinta din data de 09.03.2020 au 

hotarat in baza celor mentionate anterior renuntarea la actualul proces de fuziune și 

publicarea unui nou proiect, care să țină cont de deciziile acționarilor absorbitelor. 
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