
Persoană fizica 

ÎMPUTERNICIRE  SPECIALĂ 

   
Subsemnatul________________________________________________,cu domiciliul 

în _____________ str_____________________________________nr_____ jud.__________, 
identificat/ă prin BI/CI seria _____nr___________CNP_____________________ deținător a unui 
numar de _____________ acțiuni, reprezentand ____% din capitalul social al Transilvania Leasing si 
Credit IFN SA, care îmi conferă un număr de________ voturi în cadrul adunării generale extraordinare a 

acționarilor  TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.  ce va avea loc in data de 30.03.2022, ora 

12,00, la sediul societății din Brașov, B-dul Eroilor  nr. 3A, mezanin, stabilită pentru prima convocare, sau în 

data de 31.03.2022 la aceeași ora și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea 

dintâi nu s-ar putea desfășura, conform prevederilor legale incidente, mandatez prin prezenta pe 
______________________________________, identificat/ă prin BI/C.I. seria ____ nr. 
________, CNP ___________________, să exercite dreptul meu de vot aferent detinerilor mele 
înregistrate în Registrul Acționarilor ținut de  Depozitarul Central, după cum urmează 

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea 

Generală Extraordinară a Acționarilor 

Pentru Impotrivă Abținere 

1. Aprobarea contractarii unui/unor imprumut/imprumuturi de 

la Banca Transilvania SA in limita a 20 milioane lei, pana la 

finalul anului 2022, respectiv: 

-plafon de credit pentru operatiuni de creditare pe baza de 

contract in suma de 500.000 EUR, perioada de acordare 72 

luni, perioada de tragere 12 luni 

-plafon de credit pentru operatiuni de creditare pe baza de 

contract in suma de 2.500.000 lei, peroada de acordare 72 

luni, perioada de tragere 12 luni 

-suplimentare plafon credite pentru operatiuni de leasing 

existent de la 9,3 milioane RON la 19,3 milioane RON si 

prelungirea cu 12 luni de la data semnarii actului aditional 

la contractul de credit (atat a perioadei de tragere cat si a 

perioadei de valabilitate); 

-acordarea unui plafon de credite pentru operatiuni de 

leasing imobiliar in suma de 5 milioane lei 

   

2. Aprobarea contractarii unui/unor imprumut/imprumuturi de 

la Credit Europe SA in limita a 10 milioane lei, pana la 

finalul anului 2022 

   

3. Aprobarea contractarii unui/unor imprumut/imprumuturi de 

la UnicreditBank SA in limita a 5 milioane lei, pana la 

finalul anului 2022 

   

4. Aprobarea contractarii unui/unor imprumut/imprumuturi de 

la Garanti Bank SA in limita a 12,5 milioane lei, pana la 

finalul anului 2022 

   

5. Aprobarea contractarii unui/unor imprumut/imprumuturi de 

la Banca Romana de Credite si Investitii SA in limita a 11 

milioane lei, pana la finalul anului 2022 

   

6. Aprobarea contractarii unui/unor imprumut/imprumuturi de 

la CEC Bank SA in limita a 10 milioane lei, pana la finalul 

anului 2022 

   

7. Aprobarea constituirii 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 2022 

8. 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 

   

9. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela 

avand calitatea de salariat al societatii, pentru efectuarea 

formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor 

A.G.E.A  

   

Anexez prezentei: 

 

Data__________________               Semnatura____________ 

Acționar___________________________________________ 

 

Notă: Pentru exercitarea votului, la fiecare punct al ordinii de zi marcati cu X o singură opțiune de vot – pentru 

/împotrivă/abținere. Informațiile vor fi completate cu majuscule.  


