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NOTA
la pct. 5 si 6 de pe ordinea de zi a
Adunarii Generale Extraordinare din 16/17.06.2015
Având în vedere situaţia economică deosebit de grea a societăţii datorată lipsei de lichidităţi
pentru buna desfăşurare a activităţii de producţie precum şi a împrumutului scadent la Banca
Comercială Romană, a fost necesară creditarea societaţii de catre SC Transferoviar Grup SA, tinând
cont de :
(1) relaţia stransă de colaborare dintre cele doua societăţi, atât la nivel comercial, cat şi ca
relaţie de acţionariat,
(2) restructurarea acordului de rambursare a datoriei incheiat cu BCR, sub condiţia plăţii de
catre debitoarea Remarul 16 Februarie a sumei de 2.500.000 RON reprezentând imprumut principal
restant,
(3) faptul că termenul de plata a sumelor menţionate mai sus a fost depăşit, fapt notificat deja
de către creditoare,
(4) consecinţele negative pe care le-ar suferi Transferoviar Grup SA atât prin lipsa unui
atelier de reparaţii de incredere, cât şi in calitate de acţionar semnificativ prin diminuarea consistentă
a valorii acţiunilor deţinute,
(5) necesitatea de a menţine capacităţile de reparaţii a materialului rulant in condiţiile unei
pieţe extrem de agresive, concomitent cu protejarea intereselor directe in calitate de acţionar.
Conform prevederilor statutare, consiliul de administraţie poate aproba contractarea de credite
pentru finanţarea activitatii curente in limita plafonului aprobat in prealabil de adunarea generală a
acţionarilor si constituirea de garantii aferente acestor credite. Plafonul de credite care poate fi angajat
de societate a fost aprobat prin Hotarârea AGEA din 19.06.2014 si reconfirmat prin Hotarârea AGEA
din 29.04.2015 şi permite angajarea de credite suplimentare celor existente.
Având in vedere cele menţionate mai sus, consiliul de administraţie a aprobat încheierea unui
contract de folosinţă a sumei de 4.000.000 RON de la SC Transferoviar Grup SA, in
urmatoarele condiţii:
Termenul de rambursare a sumei imprumutate fiind de un an de la data semnării contractului,
cu posibilitate de prelungire a termenului de restituire a sumei imprumutate
Garantarea returnarii imprumutului prin inscrierea unei ipoteci imobiliare, asupra imobilului
situat in Cluj-Napoca str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4 inscris in CF nr. 256653 – C1-U1 Cluj,
imobil liber de sarcini, apartinând societatii Remarul 16 Februarie SA.
Mandatarea conducerii executive a societaţii pentru perfectarea contractului de imprumut
In aceste conditii, supunem ratificării decizia de consiliu, avand in vedere ca cel care
crediteaza este unul din acţionarii semnificativi ai societăţii.
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