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         Nr.inreg.1325/05.05.2017 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti 

            Autoritatea de Supraveghere Financiara 

 

Raport curent  conform Regulamentului CNVM nr.1/2006  
 

Raportul curent conform: Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 

Data raportului:  05.05.2017 

Denumirea societăţii comerciale:  IMOCREDIT IFN S.A. 

Sediul social: str. Horea nr.3, Cluj- Napoca, jud. Cluj, cod 400174 

Numărul de telefon/fax:  0264.565.675/ 0264.595.676 

Codul unic de înregistrare la Oficiul 

Registrului Comerţului:  
RO 15697373 

Număr de ordine în Registrul 

Comerţului:  
J12 / 2387 / 2003 

Capitalul social subscris şi vărsat:  29.161.640 lei  

Piaţa reglementată pe care se 

tranzacţionează valorile mobiliare 

emise:  

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) –Piaţa reglementată 

– Obligaţiuni Corporative 

(www.bvb.ro) 

Principalele caracteristici ale valorilor 

mobiliare emise de către Imocredit IFN 

S.A. 

1.875.000 obligaţiuni cu valoarea nominală de 8 RON/ 

obligaţiune, simbol bursier IMO22 (ISIN 

ROIMOCDBC017) 

 

I. Evenimente importante de raportat 

a) Schimbări în controlul asupra societăţii comerciale- nu este cazul. 

b) Achiziţii sau înstrăinări substanţiale de active- nu este cazul. 

c) Procedura falimentului- nu este cazul. 

d) Tranzacţii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 -nu este cazul. 

 

e) Alte evenimente 

 

Acţionarii societăţilor Imofinance S.A., Imocredit IFN S.A. şi Imoinvest S.A. au aprobat 

divizarea parţială şi simetrică a societăţii Imofinance S.A. 

Necesitatea divizării a avut la bază două motive principale: 

 Unul de natură organizatorică, prin faptul că la constituirea celor trei companii s-a 

avut în vedere funcţionarea in sistem holding. Evoluţiile ulterioare au făcut ca 

acest mod de organizare să nu mai opereze eficient, astfel că s-a concluzionat că 

cele trei entităţi ar putea funcţiona mai bine in mod independent, fiecare conform 

obiectului ei de activitate.  

 Un alt motiv ţine de a da dreptul acţionarilor Imofinance S.A. să deţină direct 

acţiuni în Imocredit IFN S.A. fapt ce ar concura atât la crearea unei lichidităţi pe 

piaţă, cât şi la ducerea la îndeplinire a voinţei fiecărui acţionar de a vinde sau 

cumpăra acţiuni în funcţie de interesul pe care-l manifestă. Accesul la dividende 

s-ar realiza de asemenea în mod direct. In acest sens mentinerea unui pachet de  

69 % din totalul acţiunilor Imocredit IFN S.A. blocat in Imofinance S.A. nu ar 

crea conditii actionarilor de a isi putea tranzactiona actiunile lor in mod direct pe 

o piata transparenta si reglementata. 
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Prin prospectul de obligatiuni aprobat, societatea Imocredit IFN S.A. şi-a asumat şi obligaţia ca 

in termen de 2 ani de la Data de Emisiune a Obligatiunilor sa depuna o cerere la Bursa de Valori 

Bucureşti privind admiterea la tranzacţionare a actiunilor sale pe piaţa reglementată a Bursei de 

Valori Bucureşti, 
 

Avand in vedere ca procedura de divizare este in curs de derulare si va duce in final la 

modificarea structurii actionariatului Imocredit IFN S.A.  obligatia Imocredit IFN S.A., ca in 

termen de 2 ani de la Data de Emisiune a Obligatiunilor sa depuna o cerere la Bursa de Valori 

Bucureşti privind admiterea la tranzacţionare a actiunilor sale pe piaţa reglementată a Bursei de 

Valori Bucureşti se va realiza dupa finalizarea procedurii de divizare. 

 

 Proiectul de divizare s-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 

1476 din 04.05.2017 si poate fi consultat pe site-ul:  http://www.imogrup.ro/ imo/ro/obligatiuni/ 

 

 

 

 

 

Presedinte al Consiliului de Administratie 

Ster Radu Voicu 
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