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TRANSILVANIA LEASING 

 
 

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A AC
SOCIETĂȚII TRANSILVANIA LEASING 

Adunarea Generală Ordinară a Ac
S.A. (“Societatea”),   
Întrunită în sedinta legal și statutar constituită
convocare], în prezența acționarilor Societă
[...]% din capitalul social al Societă
statutare de cvorum prevazute 
deliberare/vot,  
In temeiul prevederilor Actului 
republicată și ale Legii nr. 297/2004 privind pia
ulterioare,  

 
HOTARAREA NR. 1  
Articol unic. Cu [unanimitatea/ majorita
administrație privind sinteza activită
ianuarie 2016.  
 

HOTARAREA NR. 2  
Articol unic. Cu [unanimitatea/ majorita
membri ai Consiliului de Administra
data [...], a următoarelor persoane: 
1. .......................  
2. .......................  
3. .......................  
 
HOTARAREA NR. 3  
Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, a
calitate de membri ai Comitetului de Audit al Societă
data [...], a următoarelor persoane: 
1. .......................  
2. .......................  
 
HOTARAREA NR. 4  
Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilo
contractelor de administrare cu administratorii ale
partea societății  pentru semnarea acestora
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CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ŞI VĂRSAT 51569000.00 LEI ● BNR: RG-PJR-08-110060/02.10.2008 ● BNR: RS

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA 

HOTĂRÂRILE 
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.
DIN DATA DE [12/13].01.2016 

 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății TRANSILVANIA LEASING 

i statutar constituită din data de [12/13].01.2016, în [prima/ a doua 
ionarilor Societății deținând [...] acțiuni cu drept de vot, reprezentâ

din capitalul social al Societății / totalul drepturilor de vot, fiind îndeplinite astfel cerin
statutare de cvorum prevazute de  Actul Constitutiv al Societății pentru a se putea trece la 

Actului Constitutiv al Societății, ale Legii societă
Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 

 
H O T A R A S T E: 

Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aprobă raportul
ie privind sinteza activității desfășurate în perioada mandatului  ianuarie 2012 

Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aprobă alegerea î
ri ai Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 ani,

toarelor persoane:  

Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aprobă alegerea 
ri ai Comitetului de Audit al Societății, pentru un mandat de 4 ani,

toarelor persoane:  

Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor actionarilor exprimate, aprobă
contractelor de administrare cu administratorii aleși și desemnarea mandatarului conve

ii  pentru semnarea acestora. 
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BNR: RS-PJR-08-110060/13.05.2009 

IONARILOR 
S.A. 

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN 

, în [prima/ a doua 
iuni cu drept de vot, reprezentând 
ot, fiind îndeplinite astfel cerințele 

ii pentru a se putea trece la 

ii, ale Legii societăților nr. 31/1990, 
a de capital, cu modificările și completările 

raportul consiliului de 
urate în perioada mandatului  ianuarie 2012 – 

alegerea în calitate de 
ii, pentru un mandat de 4 ani, începand de la 

alegerea alegerea în 
ii, pentru un mandat de 4 ani, începand de la 

r actionarilor exprimate, aprobă încheierea  
i desemnarea mandatarului convențional din 
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HOTARAREA NR. 5  
Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilo
29.01.2016 ca dată de înregistrare
efectele hotărârii adunării generale a acŃionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004
 
HOTARAREA NR. 6  
Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilo
28.01.2016 ca ex-date, conform art.
 
HOTARAREA NR. 7  
Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilo
împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela pentru efectuarea formalită
înregistrare și publicare a hotărarilor A.G.O.A.
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Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor actionarilor exprimate, aprobă
dată de înregistrare pentru identificarea acŃionarilor asupra cărora

efectele hotărârii adunării generale a acŃionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004

Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor actionarilor exprimate, aprobă
, conform art. 129^2 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor actionarilor exprimate, aprobă
puternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela pentru efectuarea formalită

publicare a hotărarilor A.G.O.A. 

Președinte Consiliu de Administrație, 
Marioara MEMA 
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BNR: RS-PJR-08-110060/13.05.2009 

r actionarilor exprimate, aprobă data de 
pentru identificarea acŃionarilor asupra cărora se răsfrâng 

efectele hotărârii adunării generale a acŃionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004. 

r actionarilor exprimate, aprobă data de 
in Regulamentul CNVM nr. 1/2006. 

r actionarilor exprimate, aprobă 
puternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela pentru efectuarea formalităților de 


