S.C. FELINVEST S.A.
Str. H. Barbusse, nr. 44-46, Cluj Napoca
Cod postal: 400616
Tel/Fax: 0264-437379; 0264-437817
Nr.ORC: J 12/90/1991 CUI: RO 199109

CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie al Societatii FELINVEST S.A., cu sediul în Cluj Napoca, str.
Henri Barbusse, nr. 44-46, jud. Cluj, înregistrată la O.R.C. Cluj sub nr. J 12/90/1991, cod unic de
înregistrare RO 199109, convoacă Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data de
31.01.2017, ora 13, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati în Registrul acţionarilor
administrat de Registrul Mioriţa S.A. la data de referinţă 20.01.2017, care au dreptul de a participa şi
de a vota în cadrul adunărilor generale. In caz de nerealizare a conditiilor de cvorum, Adunarea
Generala Extraordinara se va tine la data de 01.02.2017.
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:
1. Aprobarea contractarii unei linii de credit in suma de maxim 5.000.000 lei, pe o perioada de
maxim 24 luni, de la Sucursala CEC Bank Cluj-Napoca cu sediul in Cluj-Napoca, B-dul 21
Decembrie 1989, nr. 23-35, pentru finantarea activitatii curente.
2. Aprobarea constituirii in garantie a urmatoarelor:
- Ipoteca imobiliara de rang subsecvent asupra terenului si constructiilor constand in imobile
office Cluj Business Center, proprietatea Felinvest SA, ce garanteaza actualele facilitati de
credit.
- Ipoteca asupra creantelor rezultate din contractele incheiate de catre Felinvest SA cu chiriasii
Cluj Business Center.
- Contract de fideiusiune incheiat cu Buzoianu Octavian si sotia.
- Ipoteca asupra conturilor curente ale societatii deschise la banca in orice valuta.
- Gaj asupra polita de asigurare.
3. Aprobarea desemnarii d-lui Buzoianu Calin, posesor al C.I. seria KX, nr. 939503, emisa de
SPCLEP Cluj-Napoca la data de 25.01.2013, C.N.P. 1680304120656, in calitate de Presedinte CA al
SC FELINVEST SA, sa semnze contractul de credit, contractele de garantare si orice alte documente
in relatia cu CEC Bank in vederea obtinerii finantarii.
4.Imputernicirea persoanei care va efectua demersurile necesare privind inregistrarea Hotararii
AGEA ce va fi adoptata, la Oficiul registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj si publicarea
acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a..
Documentele si materialele privind ordinea de zi pot fi consultate si procurate de la sediul societatii si
sunt postate si pe pagina de internet a societatii www.felinvest.ro, sectiunea AGA, incepand cu data
convocarii.
Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decât actionarii, cu exceptia
administratorilor, pe baza de procuri speciale, care se vor depune in original la sediul societatii, pana
la data de 27.01.2017 inclusiv.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Buzoianu Călin

