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FORMULAR DE VOT  

-PERSOANE JURIDICE- 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IMOINVEST SA din data de 

07.11.2022/08.11.2022 

 

Subscrisa _________________________ S.A./SRL, cu sediul in _______________, str. 

_________________, nr. ___, inregistrata in Registrul Comertului _______________ sub nr. 

_________, prin reprezentantul sau legal ___________________________, detinatoare a unui numar 

a unui numar de _______________ actiuni nominative dematerializate ordinare emise de 

IMOINVEST SA., care confera dreptul la un numar de __________ voturi in Adunarea Generala 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IMOINVEST SA., va transmit prin prezenta 

EXPRIMAREA VOTULUI ASUPRA PUNCTELOR INSCRISE PE ORDINEA DE ZI SI A 

PROBLEMELOR SUPUSE DEZBATERII in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 

IMOINVEST SA., PRIN CORESPONDENTA, pentru data de 07.11.2022, ora 11:00, prima 

convocare, si pentru data de 08.11.2022, ora 11:00, pentru a doua convocare cu aceeasi ordine de 

zi, in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, dupa cum urmeaza: 

 

 

 

  Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor: 

 

1. Aprobarea reducerii capitalului social al societatii pentru optimizarea acestuia, conform  

prevederilor art. 207 din Legea 31/1990 republicata, prin micsorarea numarului de actiuni si restituirea 

catre acţionari a unei cote-parti din aporturi, proportionala cu reducerea capitalului social, dupa 

acoperirea din exercitiul curent 2022 a pierderii reportate din anii anteriori si dupa trecerea termenului 

prevazut de art. 208 din Legea 31/1990. 

 

                      

 

2. Aprobarea reducerii capitalului social al societatii de la  25.491.100 lei la 8.391.100 lei, cu o  

suma de 17.100.000 lei, prin restituirea catre acţionari a unei cote-parti din aporturi, proportionala cu 

reducerea capitalului social si calculata egal pentru fiecare actiune, prin micsorarea numarului de actiuni 

cu 3.420.000 actiuni, de la 5.098.220 la 1.678.220 actiuni, cu o valoare nominala de 5 lei/actiune. 

                      

                      

 

 

3.  Aprobarea modalitatii de micsorare a numarului de actiuni prin anularea din patrimoniul fiecarui  

actionar a unui numar de actiuni proportional cu cota de participare la capitalul social. 

 

                      

 

 

4. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, ca urmare a reducerii capitalului social,  

respectiv a art.7, care va avea urmatorul continut : 

“Art 7. Capitalul social subscris şi integral vărsat este în valoare de 8.391.100 lei. Capitalul social este 

divizat în 1.678.220 acţiuni nominative, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 5 lei 

fiecare. Capitalul social este repartizat pe acţionari astfel: Persoane fizice, deţin 1.485.820 acţiuni, 

fiecare cu o valoare nominală de 5 lei, în valoare totală de 7.429.100 lei, reprezentând 88,54% din 

capitalul social; Persoane juridice, deţin 192.400 acţiuni, fiecare cu o valoare nominală de 5 lei, în 

valoare totală de 962.000 lei, reprezentând 11,46% din capitalul social. 
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5. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie să semneze în numele şi pentru toţi  

acţionarii societăţii Hotărârea AGEA ce va fi adoptată. 

 

                                         

 

 

6. Mandatarea Directorului General Moisa Mariana-Emilia să îndeplinească toate formalităţile  

privind înregistrarea reducerii capitalului social, a Hotărârii AGEA ce va fi adoptată la Oficiul 

Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al 

României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC.  

 

 

                    

 
 

 

 

Semnatura________________________ 

 


