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TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA-societate administrata in sistem dualist 

 

HOTĂRÂRILE 

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR 

SOCIETĂȚII TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A. 

DIN DATA DE 06.08.2021 

 

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor societății TRANSILVANIA 

LEASING ȘI CREDIT IFN S.A. (“Societatea”),   

Întrunită în sedinta legal și statutar constituită in data de [06/07].08.2021, la [prima/a 

doua] convocare, în prezența acționarilor Societății deținând ………… acțiuni cu drept 

de vot, reprezentând …………% din capitalul social al Societății / totalul drepturilor 

de vot, fiind îndeplinite astfel cerințele statutare de cvorum prevazute de Actul 

Constitutiv al Societății pentru a se putea trece la deliberare/vot,  

In temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății, ale Legii societăților nr. 

31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 

si ale Regulamentului ASF nr 5/2018,  

 

H O T A R A S T E: 

 

HOTARAREA NR. … 

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, ratifica Decizia 

Directoratului nr 48 din 08.06.2021 privind contractarea unei facilitati de credit de la 

UnicreditBank SA in calitate de creditor, pentru suma de 5 (cinci) milioane lei, cu 

maturitate 60 de luni de la data semnarii contractului si constituirii tuturor garantiilor 

aferente imprumutului acordat de Unicredit Bank SA, avand ca scop finantarea 

contractelor de leasing financiar eligibile, incheiate de catre imprumutat cu terte parti, 

in calitatea lor de utilizatori finali 

 

HOTARAREA NR. … 

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, 

ratifica contractul de împrumut nr.110/18.06.2021 incheiat cu societatea Cristiana SA 

in calitate de imprumutator, pentru suma de 3 (trei) milioane lei, avand ca scop 

finantarea activitatii curente 
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HOTARAREA NR. …. 

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba contractarea 

unui/unor imprumut/imprumuturi de la Banca Transilvania SA in limita a 4,5 milioane 

lei, pana la finalul anului 2021 

 

HOTARAREA NR. … 

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aproba contractarea 

unui/unor imprumut/imprumuturi de la Credit Europe SA in limita a 2 (doua) milioane 

EUR, pana la finalul anului 2021 

 

HOTARAREA NR. …. 

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aproba constituirea 

de garanții mobiliare si/sau imobiliare asupra activelor din patrimoniul societății în 

favoarea bancilor finantatoare, pentru garantarea contractelor de imprumut 

(linii de finanțare/credite, în lei sau euro) ce se vor incheia pana la finalul anului 2021 

 

HOTARAREA NR. … 

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate aproba 

imputernicirea Directoratului pentru semnarea  contractelor de credit, contractelor de 

garantie mobiliara si /sau imobiliara, a accesorilor la acestea, a tuturor 

documentelor aferente acestora, inclusiv pentru orice modificari ulterioare ale acestor 

contracte si garantiilor acestora, incluzand si nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, 

prelungirea creditului si obiectul garantiilor 

 

HOTARAREA NR. …. 

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aprobă 

imputernicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela avand calitatea de salariat al 

societatii, pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor 

A.G.E.A. 

 

 

Președinte Directorat/Director general 

Sorin Donca 
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