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Cluj-Napoca, str. Horea, nr.3/113, jud.Cluj, cod postal 400174
Nr. Reg. Com. J12/ 2387/2003
C.U.I. RO 15697373
Capital social subscris si varsat: 32.321.225 lei
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Nr.

1526/12.06.2019

Catre:

BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Raportul curent conform:
Data raportului:
Denumirea societăţii comerciale:
Sediul social:
Numărul de telefon/fax:
Codul unic de înregistrare la Oficiul
Registrului Comerţului:
Număr de ordine în Registrul
Comerţului:
Capitalul social subscris şi vărsat:
Piaţa reglementată pe care se
tranzacţionează valorile mobiliare
emise:
Principalele caracteristici ale valorilor
mobiliare emise de către Imocredit
IFN S.A.

Art 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018
12.06.2019
IMOCREDIT IFN S.A.
str. Horea nr. 3, Cluj- Napoca, jud. Cluj, cod
400174
0264.565.675/ 0264.595.676
RO 15697373
J12/2387/2003
32.321.225 lei
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) –Piaţa
reglementată – Obligaţiuni Corporative
(www.bvb.ro)
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:
În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990 si Legea 24/2017 privind emitenţii de
instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă privind emitenții și operaţiunile cu valori mobiliare,
Societatea IMOCREDIT IFN S.A. convoacă Adunarea Generală a Obligatarilor (AGO) în data
de 15 iulie 2019, ora 11:00 (ora României) pentru prima convocare si si pentru data de 17 iulie
2019 ora 11:00, pentru a doua convocare, in caz de neîndeplinire a condiţiilor de cvorum la
prima convocare.
Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGO vor fi disponibile obligatarilor, în
format
electronic
pe
website-ul
Societăţii
la
adresa
http://www.imogrup.ro:8080/imo/ro/convocari-aga/ şi în format fizic la Registratura Imocredit
IFN SA de la sediul social al acesteia, începând cu data de 14 iunie 2019.
Convocarea AGO Imocredit IFN SA a fost aprobată în ședința Consiliului de Administrație al
Societăţii din data de 12 iunie 2019.
Convocatorul AGO se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în cel puțin un
ziar de circulație națională.
Anexat: Convocatorul Adunării Generale a Obligatarilor la data de 15 iulie 2019.
Director General
Rotis Ioan Dorel
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CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie al societăţii IMOCREDIT IFN S.A., cu sediul în
Cluj-Napoca, str. Horea, nr. 3, jud Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului
sub nr. J12/2387/2003, CUI RO 15697373, capital social 32.321.225 lei, convoacă in Cluj Napoca, str. G. Bariţiu nr.8, jud. Cluj, Adunarea Generală a Obligatarilor pentru data de
15.07.2019, ora 11:00, prima convocare, si pentru data de 17.07.2019 ora 11:00, pentru a
doua convocare, in caz de neîndeplinire a condiţiilor de cvorum la prima convocare, pentru
toţi obligatarii înregistraţi la data de referinta de 01.07.2019, cu urmatoarea ordine de zi:
Ordinea de zi pentru Adunarea Obligatarilor:
1. Aprobarea renuntarii la admiterea la tranzactionare a actiunilor Imocredit IFN SA pe
o piata reglementata in cadrul Bursei de Valori Bucuresti, adoptata initial prin
Hotararea AGEA Imocredit IFN din 22.12.2014 si obligatie asumata prin prospectul
emisiunii de obligatiuni.
2. Mandatarea consilierilor juridici ai Imocredit IFN SA să îndeplinească toate
formalităţile privind publicarea Hotărârii AO în Monitorul Oficial al României, partea
a IV-a.
Documente aferente:
Convocatorul si materialele supuse dezbaterii vor putea fi accesate de obligatari, pe
site-ul www.imogrup.ro, începând cu data de 14.06.2019, la sediul societatii sau pot fi
transmise prin scrisoare recomandată (la solicitarea expresa), la adresa obligatarului.
Fiecare obligatiune da dreptul la un vot in adunarea generala, conform prospectului
de emisiune.
Intrebari referitoare la AO:
Obligatarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi.
Intrebarile vor putea fi transmise in scris prin posta sau prin curierat la sediul societatii, fie
prin email, la adresa office@imogrup.ro. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea
raspunsului pe pagina de internet a societatii.
Participarea la AO:
Obligatarii pot participa la Adunare personal sau pot fi reprezentati prin alte persoane (alţii
decât administratorii, directorii sau funcţionarii societăţii) pe bază de imputernicire specială.
Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, imputernicirile vor fi depuse în original cu 48 de ore
înainte de adunare. Imputernicirile vor fi insotite de o copie a actului de identitate a
obligatarului persoana fizica/ a reprezentantului legal al persoanei juridice precum si, pentru
persoanele juridice, de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal pentru
semnatarul imputernicirii. Formularele de imputernicire vor cuprinde votul pentru fiecare
punct de pe ordinea de zi.
Preşedinte Consiliu de Administraţie,
Ster Radu Voicu
_________________________
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