
Raportul curent conform Regulamentul 5/2018 

 

Data raportului 11.11.2020 

Denumirea emitentului SC IMOTRUST SA 

Sediul social  Arad, str.Poetului, nr.1/C, jud.Arad 

Numărul de telefon/fax  0357/100.000 

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului 1680630  

Număr de ordine în registrul comerţului J02/541/1991 

Capital social subscris şi vărsat  42.574.482,20 Ron 

Piaţa reglementată/Sistemul multilateral de tranzacţionare/Sistemul organizat de tranzacţionare pe 

care se tranzacţionează valorile mobiliare emise AeRo 

 

Alte evenimente 
 

Cu privire la operatiunea de fuziune prin absorbtie a subscrisei IMOTRUST S.A. (in calitate de 

societate absorbanta) cu societatile absorbite S.C. ARCVIA MINERVA S.A. si S.C. ALBER 

HOLDING MANAGEMENT S.A. in conformitate cu Proiectul de fuziune din data de 30.06.2020 

publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV- a, nr. 2880 din data de 25.08.2020, prin 

prezentul raport va aducem la cunostinta Decizia Consiliului de Administratie din data de 

11.11.2020: 

 

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

S.C. IMOTRUST  S.A. 

din data de 11.11.2020 

 

 Consiliul de Administratie al Societatii IMOTRUST S.A., persoana juridica romana cu 

sediul in mun. Arad, str. Bicaz, nr. 1-5, Cladire birouri, apart./birou nr. 3, jud. Arad,  inregistrata 

la ORC Arad sub nr. J/02/541/1991, cod unic de inregistrare RO1680630 („Societatea”), intrunit 

azi, 11.11.2020, in baza prerogativelor conferite Consiliului de Administratie de Legea 31/1990 

republicata si modificata, de actul constitutiv al Societatii si de Hotararea AGEA nr. 

1/22.10.2020 autentificata sub nr. 2326/22.10.2020 la BIN Alexandru Dedulea din Arad, prin 

care s-a autorizat si mandatat Consiliul de Administratie sa decida si sa ia toate masurile pentru a 

efectua in concret toate operatiunile de ordin administrativ, economic, financiar si/sau juridic pe 

care le considera necesare sau adecvate pentru a implementa decizia de aprobare a fuziunii, 

inclusiv de a majora capitalul social ca urmare a procesarii cererilor de retragere, anularii actiunilor 

rascumparate de societate in urma exercitarii dreptului de retragere si de a stabili ex-date,  

cu unanimitate de voturi: 

DECID 

 

Articol unic: Se aproba data de 02.12.2020 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 

5/2018.  

 

 

Mentionam ca data de 02.12.2020 este data de la care Societatea (avand simbol ARCV) se 

suspenda de la tranzactionarea la Bursa de Valori Bucuresti pana la finalizarea tuturor operatiunilor 

de inregistrare a noului capital social si a noii structuri a actionariatului rezultat ca efect al fuziunii 

prin absorbtie, aprobate prin Hotararea AGEA nr. 1/22.10.2020 autentificate sub nr. 



2326/22.10.2020 la BIN Alexandru Dedulea din Arad.  

Ultima zi de tranzacționare este data de 27.11.2020, tranzactionarea urmand a fi reluată 

după înregistrarea noului capital social și a noului acționariat la Oficiul Registrului Comertului de 

pe langa Tribunalul Arad, la Autoritatea de Supraveghere Financiara și la Depozitarul Central. 

 

 

 

S.C. IMOTRUST S.A. 

Presedinte al Consiliului de Administratie 

Berar Luisa Maria 

 

 

 

 

 

 
 


