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Evenimente importante de raportat: 

La data de 22.12.2020, ora 12, respectiv ora 13, au avut loc la sala de sedinte a Societatii 

situata in Bucuresti, Str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.2 Sector 1, Adunarea Generala 

Extraordinara a Actionarilor, respectiv Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu 

indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru convocarea unor astfel de Adunari, conform 

Articolului 117 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale si Articolului 9.4 din 

Actul constitutiv al Societatii.  

Urmare votului exercitat prin corespondenta, Actionarii, detinand 92,6541% din capitalul 

social al Societatii la data de referinta 09.12.2020, au adoptat urmatoarele hotarari: 

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 

Referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi a adunarii generale ,,Aprobarea cumpărării 

dreptului de proprietate și încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, 

având drept obiect imobilul situat în str. Știrbei Vodă nr.101A, Sector 1, București, compus 

din teren intravilan în suprafaţă de 4856 mp, având categoria de folosință „curți 

construcții”, identificat cu număr cadastral 265890, înscris în cartea funciară 265890 UAT 

București Sectorul 1, la prețul total de maxim 4.953.000 euro, la care se adaugă TVA în 

regim de taxare inversă” astfel cum a fost mentionat in convocatorul publicat în Monitorul 

Oficial al României partea a IV-a nr. 4101  din data de 20.11.2020, actionarii au aprobat 

cumpărarea dreptului de proprietate și încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă 

autentică, având drept obiect imobilul situat în str. Știrbei Vodă nr.101A, Sector 1, București, 

compus din teren intravilan în suprafaţă de 4.856 mp, având categoria de folosință „curți 

construcții”, identificat cu număr cadastral 265890, înscris în cartea funciară 265890 UAT 

București Sectorul 1, la prețul total de maxim 4.700.000 Euro, la care se adaugă TVA în 

regim de taxare inversă. 

Hotărârea 1 a fost adoptată cu 478.878 voturi „pentru”, reprezentând 80,6248%  din capitalul 

social al Societății,  0 voturi „impotriva”, și 71.449 voturi ,,abtineri”. 

 

Referitor la punctul 2 de pe ordinea de zi a adunarii generale, actionarii au hotarat 

împuternicirea  domnului Ene Mihai, în calitate de administrator - președinte al Consiliului de 

Administrație, pentru ca, personal, să negocieze clauzele contractului de vânzare cumpărare, 

să încheie, să reprezinte și să semneze în numele Societății, Contractul de vânzare-cumpărare 

cu privire la Imobil, precum și toate și oricare alte documente necesare în baza cărora 

Societatea va dobândi dreptul de proprietate asupra Imobilului, în fața notarilor publici, în fața 

Băncii, în fața terților, persoane fizice și / sau juridice de drept public sau de drept privat, a 

instanțelor judecătorești de orice grad, precum și în fața organelor administrative, financiare 



etc., în fața oricăror autorități competente sau instituții de drept public competente, inclusiv 

dar fără a se limita la semnarea tuturor anexelor / actelor aferente încheierii contractului de 

vânzare-cumpărare, conform termenilor și condițiilor aprobate de către AGEA, având dreptul 

să semneze pe seama și pentru Actionari si / sau pentru Societate orice documente necesare 

potrivit legilor aplicabile în vederea îndeplinirii în mod valabil a hotărârilor adoptate în 

Adunare. 

Hotărârea 2 a fost adoptată cu 550.327 voturi „pentru”, reprezentând 92,6541%  din capitalul 

social al Societății,  0 voturi „impotriva”, și 0 abtineri. 

 

Referitor la pct.3 de pe ordinea de zi a adunarii generale, acționarii au aprobat data de 

12.01.2021 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor 

rasfrange efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în conformitate 

cu legislatia în vigoare privind piața de capital și a datei de 11.01.2021 ca  “ex date”. 

 

Hotărârea 3 a fost adoptată cu 550.327 voturi „pentru”, reprezentând 92,6541%  din capitalul 

social al Societății,  0 voturi „impotriva”, și 0 abtineri. 

 

Pentru Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor 

Referitor la pct.1 de pe ordinea de zi a adunarii generale, actionarii au aprobat contractarea 

unei facilități de credit în sumă totală de până la 7.000.000 Euro, facilitate nou contractată de 

către Societate de la Blom Bank France S.A. Paris Sucursala Romania (denumită în 

continuare „Banca”) si/sau extinderea creditului contractat în baza Contractul de credit nr. 

10192/23.09.2015 modificat și completat prin acte adiționale ulterioare și ratificarea 

actului/actelor aditionale semnate de către Bancă și de către Societate, în calitate de 

împrumutat și debitor ipotecar, prin reprezentantul său legal, în legatură cu contractul de 

credit, menționat anterior, inclusiv dar fără a se limita la cele care vizează prelungirea 

termenului facilității de credit acordată de Bancă.  

 

Hotărârea 1 a fost adoptată cu 550.327 voturi „pentru”, reprezentând 92,6541%  din capitalul 

social al Societății,  0 voturi „impotriva”, si 0 abtineri. 

        

Referitor la pct.2 de pe ordinea de zi a adunarii generale, acționarii au aprobat constituirea si 

intabularea ipotecii de rangul subsecvent în favoarea Băncii pentru valoarea creditului 

inclusiv a dobânzilor, comisioanelor aplicabile de la data încheierii contractului de credit, 

modificat şi completat ulterior, şi până la data rambursării integrale a acestuia şi a celorlalte 

costuri aferente creditului, a cheltuielilor de executare, precum şi toate cheltuielile rezonabile 

ce se vor face de Creditorul ipotecar pentru recuperarea creditului şi celorlalte sume de bani 

datorate în baza sau în legătură cu contractul de credit mentionat anterior/contract de credit 

nou, modificat si completat ulterior, asupra imobilelor (denumite in continuare, impreuna si 

fiecare in parte “Imobilul Ipotecat”), prin mentinerea imobilelor aduse drept garantie prin 

contractul de ipotecă nr.1242/23.09.2015, constând in: 

o teren si constructiile aferente (spatii comerciale 1, 2 si 3), situate in Bucuresti, sector 

6, str. Cernisoara nr. 45, bl.O13, parter, avand nr. cadastral 221844-C1-U17, inscrise 

in Cartea Funciara nr. 221844-C1-U17  a mun. Bucuresti, sector 6; 

o teren si constructiile aferente (spatii comerciale 1, 2, 3, 4 si 5) situate in Bucuresti, 

sector 6, bd. Iuliu Maniu nr. 16, bl. 14, parter, avand nr. cadastral 216840-C1-U21, 

inscrise in Cartea Funciara nr. 216840-C1-U21 a mun. Bucuresti, sector 6; 



o teren si constructiile aferente (spatiile comerciale 1, 2, 3 si 4), situate in Bucuresti, 

sector 6, bd. Iuliu Maniu nr. 160, bloc I, parter, avand nr. cadastrale 217610-C1-U33, 

217610-C1-U34, 217610-C1-U35, 217610-C1-U36, inscrise in cartile funciare nr. 

217610-C1-U33, 217610-C1-U34, 217610-C1-U35, 217610-C1-U36 ale mun. 

Bucuresti sector 6; 

o teren si constructiile aferente (spatiile comerciale 1 si 2), situate in Bucuresti, sector 

6, Calea Crangasi nr. 30, bl. 50, parter, avand nr. cadastral 221250-C1-U13, incrise 

in Cartea Funciara nr. 221250-C1-U13 a mun. Bucuresti sector 6; 

o teren si constructiile aferente (spatiile comerciale nr. 1-9), situate in Bucuresti, sector 

6, str. Uverturii nr. 83, bl. O15, parter, avand nr. cadastrale 222542-C1-U14, 222542-

C1-U15, 222542-C1-U17, 222542-C1-U18, 222542-C1-U19, 222542-C1-U20, 

222542-C1-U21, 222542-C1-U22, 222542-C1-U23, inscrise in cartile funciare nr. 

222542-C1-U14, 222542-C1-U15, 222542-C1-U17, 222542-C1-U18, 222542-C1-

U19, 222542-C1-U20, 222542-C1-U21, 222542-C1-U22, 222542-C1-U23 ale mun. 

Bucuresti sector 6; 

o teren si constructiile aferente (spatiile comerciale 1 si 2), situate in Bucuresti, sector 

6, bd. 1 Mai nr. 15, bl. 15, bl. C3, avand nr. cadastrale 222087-C1-U15 si 222087-

C1-U20, inscrise in cartile funciare nr. 222087-C1-U15 si 222087-C1-U20 ale mun. 

Bucuresti, sector 6; 

o teren si constructiile aferente (10 spatii comerciale), situate in Bucuresti, sector 6, 

Drumul Taberei nr. 82, bl. C16, parter, avand nr. cadastrale 222848-C1-U155, 

222848-C1-U92, 222848-C1-U93, 222848-C1-U94, 222848-C1-U95, 222848-C1-

U96, 222848-C1-U97, 222848-C1-U99, 222848-C1-U180 si 222848-C1-U181 si 

inscrise in cartile funciare nr. 222848-C1-U155, 222848-C1-U92, 222848-C1-U93, 

222848-C1-U94, 222848-C1-U95, 222848-C1-U96, 222848-C1-U97, 222848-C1-

U99, 222848-C1-U180 si 222848-C1-U181 ale mun. Bucuresti, sector 6; 

o teren si constructiile aferente (spatii comerciale 1, 2, 3, 4 si 5), situate in Bucuresti, 

sector 6, bd. Iuliu Maniu nr. 73, bl. C3, parter, avand nr. cadastral 221727-C1-U28, 

inscrise in cartea funciara nr. 221727-C1-U28 a mun. Bucuresti, sector 6; 

o teren si constructia aferenta, situate in Bucuresti, Bd. Ghencea nr. 38, avand nr. 

cadastral 225076 pentru teren, respectiv 225076-C1 pentru constructie, inscrise in 

cartea funciara nr. 225076 a mun. Bucuresti sector 6; 

o teren si constructia aferenta, situate in Bucuresti, sector 1, str. Gr. Alexandrescu nr. 

4A, avand nr. cadastral 231568 pentru teren, respectiv 231568-C1 pentru constructie, 

inscrise in cartea funciara nr. 231568 a mun. Bucuresti, sector 1; 

o teren si constructiile aferente (spatiile comerciale Lot 1 si Lot 2), situate in Bucuresti, 

sector 6, Dr. Taberei nr. 68, avand nr. cadastrale 223088-C1-U8 si 223088-C1-U9, 

inscrise in cartile funciare nr. 223088-C1-U8 si 223088-C1-U9 a mun. Bucuresti, 

sector 6; 

 

Hotărârea 2 a fost adoptată cu 550.327 voturi „pentru”, reprezentând 92,6541%  din capitalul 

social al Societății,  0 voturi „impotriva”, si 0 abtineri. 

 

Referitor la pct.3 de pe ordinea de zi a adunarii generale, actionarii au aprobat constituirea 

unor ipoteci mobiliare și emiterea de bilete la ordin pentru garantarea creditului, dupa cum 

urmează:   

(a) Ipotecă asupra creantelor derivând din polițele de asigurare; 

(b) Ipotecă mobiliară asupra drepturilor de creantă prezente și viitoare derivate din 

contractele de închiriere aferente  spațiilor deținute de Societate. 



(c) Ipotecă mobiliară instituită asupra conturilor deschise si/sau ce se vor deschide la 

Bancă.  

(d) Emiterea de bilete la ordin, în numărul și pentru suma solicitată de Bancă. 

 

Hotărârea 3 a fost adoptată cu 550.327 voturi „pentru”, reprezentând 92,6541%  din capitalul 

social al Societății,  0 voturi „impotriva”, si 0 abtineri. 

 

Referitor la pct.4 de pe ordinea de zi a adunarii generale, actionarii au aprobat împuternicirea 

cu puteri depline a domnului Mihai Ene, în calitate de administrator-președinte al Consiliului 

de administrație, să negocieze în numele societăţii condiţiile de creditare, orice modificari cu 

privire la aceste conditii, inclusiv, dar fara a fi limitativ clauze cu privire la destinatia 

creditului, valuta creditului, restructurare, transformare, diminuarea creditului, perioada de 

valabilitate, acordarea de garantii suplimentare fata de cele mentionate mai sus, inlocuirea 

vreuneia dintre garantiile mentionate anterior, emiterea/avalizarea de bilete la ordin, in 

numarul si cu mentiunile solicitate de creditor, şi să angajeze societatea prin semnarea 

contractului de credit si/sau acte aditionale la acesta, a contractelor de ipoteca/garanţie si/sau a 

actelor aditionale la acestea, emiterea/avalizarea biletelor la ordin şi a oricăror alte acte de 

garantare a creditului prevăzute in contractul de credit si/sau solicitate de Bancă si/sau de 

notarul public. 

Orice revocare a împuternicirii domnului Mihai Ene, în calitate de administrator-președinte al 

Consiliului de administrație, va fi comunicată expres Băncii, printr-o notificare transmisă în 

acest sens, prin poștă însoțită de o confirmare de primire, documentul de înștiințare a revocării 

trebuind să poarte număr de înregistrare în evidențele Băncii. Până la comunicarea revocării, 

semnătura domnului Mihai Ene va fi pe deplin opozabilă Societății. 

 

Hotărârea 4 a fost adoptată cu 550.327 voturi „pentru”, reprezentând 92,6541%  din capitalul 

social al Societății,  0 voturi „impotriva”, si 0 abtineri. 

 

Referitor la pct.5 de pe ordinea de zi a adunarii generale, acționarii au aprobat data de 

12.01.2021 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor 

răsfrânge efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu 

legislatia în vigoare privind piata de capital și a datei de 11.01.2021 ca  “ex date”. 

 

Hotărârea 5 a fost adoptată cu 550.327 voturi „pentru”, reprezentând 92,6541%  din capitalul 

social al Societății,  0 voturi „impotriva”, si 0 abtineri. 

 

 

 

MIHAI ENE      

Presedinte al Consiliului de Administratie 


