IMOCREDIT IFN S.A
Cluj-Napoca, str. Horea, nr.3/113, jud.Cluj, cod postal 400174
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Tel: 0264 595 675 Fax: 0264 595 676 Email: office@imogrup.ro

Site: www.imogrup.ro

Nr.

118/18.01.2021

De la:

IMOCREDIT IFN SA

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.

Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente
financiare și operatiuni de piata și Regulamentului
ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente
financiare și operatiuni de piata
18.01.2021
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:
Avand in vedere solicitarea de completare a Ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare
a Actionarilor din data de 08/09.02.2021, adresata in data de 14.01.2021 de catre actionarii
Pop Iosif si Vasinca Vasile, detinatori a 12,8233% din actiuni, in temeiul art. 117˄1 din Legea
nr. 31/1990 privind societatile comerciale, actualizata, 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 RO15697373, capital social
32.321.225 lei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata cu modificarile si
completarile ulterioare si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii in vigoare, completeaza
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor (AGEA) PRIN
CORESPONDENTA, pentru data de 08.02.2021, ora 11:00 respectiv ora 12.00, prima
convocare, si pentru data de 09.02.2021 ora 11:00 respectiv ora 12.00, pentru a doua convocare,
in caz de neîndeplinire a condiţiilor de cvorum la prima convocare.
Materialele informative aferente modificarii ordinii de zi pentru AGEA sunt disponibile
acționarilor,
în
format
electronic
pe
website-ul
Societăţii
la
adresa
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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 18.01.2021.
Modificarea la Convocatorul AGEA se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și
în cel puțin un ziar de circulație națională.
Anexat: Modificarea intervenita in Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
la data de 08.02.2021.
Mentionam ca toate celelalte elemente ale Convocatorului transmis in 06.01.2021 raman
nemodificate.
Director General
Buia Raluca Florina
Sef Departament Financiar Contabil
Giurgiu Livia
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CONVOCARE
Avand in vedere solicitarea de completare a Ordinii de zi a Adunarii
Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 08/09.02.2021, adresata
in data de 14.01.2021 de catre actionarii Pop Iosif si Vasinca Vasile, detinatori a
12,8233% din actiuni, in temeiul art. 117˄1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile
comerciale, actualizata, 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 RO15697373, capital social 32.321.225 lei, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile
ulterioare si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii in vigoare, completeaza Ordinea
de zi pentru Adunarea Generală Ordinară (AGOA) si Adunarea Generala
Extraordinara a Acţionarilor (AGEA) PRIN CORESPONDENTA, pentru data de
08.02.2021, ora 11:00 respectiv ora 12.00, prima convocare, si pentru data de 09.02.2021
ora 11:00 respectiv ora 12.00, pentru a doua convocare, in caz de neîndeplinire a condiţiilor
de cvorum la prima convocare, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la
sfârşitul zilei de 25.01.2021, stabilită ca dată de referinţă pentru cele doua adunari.
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:
1. Se introduce la solicitarea actionarilor punctul nr. 6: Mandatarea unei echipe formata
din 3 actionari in vederea analizarii oportunitatii vinzarii societatii Imocredit IFN SA catre
investitori interesati, cu respectarea cerintelor de eligibilitate prevazute in reglementarile
BNR pentru IFN-uri.
Propuneri ale actionarilor cu privire la AGA:
Orice actionar poate propune un candidat pentru formarea echipei mentionate la pct.
6 de pe ordinea de zi AGEA. Termenul de depunere a propunerilor este de 22.01.2021.
Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel. 0264-595675 sau pe email la adresa:
office@imogrup.ro
Preşedinte Consiliu de Administraţie,
Dl. Ster Radu Voicu
_________________________
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