
 

 
 

DOCUMENT DE PREZENTARE  
DREPTURI DE PREFERINTA 

SC IMOTRUST SA 
 
 
 

1. Majorarea capitalului social 
 
In data de 26.01.2010, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC 
IMOTRUST SA la sediul societatii din Arad, str. Horia nr. 7, jud. Arad, Romania. 
Au fost prezenti actionarii reprezentand 67,85% din capitalul social.  
 
La punctul 1 de pe ordinea de zi s-a aprobat majorarea capitalul social al SC IMOTRUST SA, 
cu suma de 30.882.651,10 lei, de la suma de 30.882.651,10 lei la 61.765.302,20 lei, prin 
emiterea unui numar de 308.826.511 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei, oferite spre 
subscriere actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni pe care le detin.  
 
Fiecare actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la data de inregistrare va putea subscrie o 
actiune noua pentru fiecare actiune detinuta. 
 
Perioada de exercitare a dreptului de preferinta este de 6 luni de la publicarea Hotararii AGEA 
de majorare in Monitorul Oficial. Hotararea AGEA a fost publicata in Monitorul Oficial 
nr.1491/08.04.2010. 
Pretul de subscriere a unei actiuni noi va fi de 0,1 lei. 
 
Dupa expirarea termenului de subscriere, actiunile nesubscrise vor fi oferite spre subscriere 
publica. 
 
 

2. Prezentare drepturi de preferinta 
 
Actiunile noi urmeaza sa fie oferite spre subscriere: 

- Actionarilor existenti la data de 12.02.2010 (denumita in continuare Data de 
inregistrare), conform Registrului Actionarilor detinut de Depozitarul Central, care nu 
si-au instrainat drepturile de preferinta in perioada de tranzactionare a drepturilor de 
preferinta la BVB; 

- Detinatorilor de drepturi de preferinta dobandite in perioada de tranzactionare a 
acestora (actionari indreptatiti). 

 
Fiecare actionar existent la Data de inregistrare va detine un numar de drepturi de preferinta 
egal cu numarul de actiuni detinute la Data de inregistrare. 
 
Drepturile de preferinta vor fi inregistrate la CNVM ca valori mobiliare si vor fi 
tranzactionate la BVB pe parcursul perioadei de tranzactionare. 
 
Durata perioadei de tranzactionare a drepturilor va fi de 70 zile lucratoare, ulterioare primirii 
de catre BVB a notificarii transmise de catre Depozitarul Central.  
 



 

Perioada de tranzactionare a drepturilor este stabilita in intervalul ................................. 
 
Perioada de tranzactionare a drepturilor de preferinta va fi comunicata publicului prin 
intermediul BVB si stabilita cu consultarea, in prealabil, a Directoratului Societatii. 
 
La sfarsitul perioadei de tranzactionare a drepturilor, actiunile noi vor fi oferite spre 
subscriere tuturor detinatorilor drepturilor de preferinta. 
 
 

3. Perioada de subscriere 
 
Perioada de subscriere este de 6 luni de la publicarea Hotararii AGEA de majorare in 
Monitorul Oficial, adica pana in data de 08.10.2010.  
 
Perioada de subscriere a actiunilor noi in baza drepturilor de preferinta incepe cu a patra zi 
lucratoare de la data ultimei sedinte de tranzactionare a drepturilor de preferinta si dureaza 
pana la incheierea celor 6 luni de la publicarea Hotararii AGEA in Monitorul Oficial, adica 
pana in data de 08.10.2010. 
 
Detinatorii drepturilor de preferinta mentionati in Lista detinatorilor de drepturi de preferinta 
vor avea dreptul sa subscrie actiuni pana la incheierea perioadei de subscriere. 
 
Lista detinatorilor de drepturi de preferinta va fi intocmita in conformitate cu situatia 
detinerilor de drepturi de preferinta din ultima zi de decontare a perioadei de tranzactionare si 
va fi remisa societatii in vederea efectuarii subscrierilor de actiuni noi pe baza drepturilor de 
preferinta. 
 
Fiecare drept de preferinta da dreptul la subscrierea unei actiuni noi. 
 
Subscrierea actiunilor noi se va face pe baza Formularului de subscriere care va fi pus de catre 
societate la dispozitia actionarilor. 
 
 

4. Informatii privind raportarile financiare ale socie tatii aferente trimestrului III 
2009 

 
 

Denumire indicatori 30.09.2009 
Cifra de afaceri 4.847.767 
Venituri din exploatare (18.073.219) 
Cheltuieli totale -7.890.163 
Rezultatul din exploatare (3.151.471) 
Rezultatul net al exercitiului (9.868.399) 
Capitaluri proprii 123.234.783,59 

 
 
 
 
 
 



 

 
5. Destinatia sumelor provenind din majorarea capitalului social 
 

Sumele obtinute din majorarea capitalului social vor fi folosite de Societate pentru:  
- Dezvoltarea proiectelor incepute de societate conform planului de afaceri aprobat de 

AGA din 26.01.2010: Proiect Via Carmina (case optima, apartamente, dotare utilitati), 
Parc logistic Arcvia Sud, Arcvia Romanilor, Citadela Cluj,etc 

- Dezvoltarea de catre Imotrust sau filialele acesteia a unor noi proiecte  
 
 
6. Strategia de dezvoltare a societatii pe termen mediu 

 
Evolutia situatiei economice generale a impus reducerea ritmului investitiilor si a alocarii de 

fonduri inspre implementarea proiectelor planificate. Cu toate acestea, politicile de investitii si 

marketing au fost adaptate noii conjucturi economice iar proiectele locale, demarate in 

perioada trecuta au fost continuate. 

Imotrust detine in portofoliu proiecte in diverse stadii de dezvoltare in partea de vest(Arad, 

Oradea, Cluj, Brasov) a tarii dar si in Bacau  

  II 

I. REZIDENTIAL 

Proiectul VIA CARMINA 

 



 

 

Proiect residential de mare intindere, situat in zona limitrofa a municipiului Arad, cu 

acces din drumul European E68. Proiectul se deruleaza pe un teren in suprafata de 70 ha, 

si are ca finalitate realizarea infrastructurii complete de drumuri si utilitati pentru 

constructia de locuinte individuale, locuinte collective, spatii comerciale, servicii si 

facilitati medicale, lacase de cult si unitati de invatamant scolar si prescolar.  

Proiectul cuprinde si dezvoltarea unei zone industrial si de servicii, care sa asigure, 

eventual, o parte din locurile de munca ale locuitorilor din zona, dar care face parte 

dintr-o etapa viitoare a proiectului. 

Stadiul actual al proiectului reprezinta peste 6 milioane de euro investiti care, in fapt, 

inseamna peste 340.000 mp urbanizati, cu drumuri asfaltate, retele de apa, canal si 

electricitate realizate in proportie de 85% si peste 7.000 pomi plantati.  

Din punct de vedere al constructiilor planificate a se edifica in cadrul aceluiasi proiect, 

situatia se prezinta dupa cum urmeaza: 

- Un proiect de 104 case, in sistem duplex, din care 22 de case aflate in faze avansate 

de constructie, iar alte 18 case aflate in stadiu de semnare a contractelor de executie.   

Valoare totala a investitiei  – 3,25 mil euro. 

 Valoarea de vanzare – 5,2 mil euro (incluzand contravaloarea parcelelor aferente). 

 

- Un proiect de 12 blocuri a cate 12 locuinte fiecare, din care 3 se realizeaza in cursul 

anului 2010. In prezent, este in curs obtinerea AC  si contractare a lucrarilor la 

structura de rezistenta. 

Valoarea totala – 3,2 mil. euro, din care aferent 2010 – 0,8 mil euro.  

Valoarea de vanzare – 5,5 mil euro, din care aferent 2010 – 1,3 mil euro. 



 

 

 

 

Proiectul Arc’Via Romanilor  

Localizat central, la mai putin de 2 km de primaria Aradului, si la mai putin de 300 m de 

faleza Muresului,  cuprinde constructia unui bloc de 178 apartamente, cu 1,2 si 3 camere. 

Imobilul va fi prevazut cu demisol, in care vor fi amenajate locuri de parcare, parter si 8 etaje 

cu locuinte.  

Valoarea totala a investitiei se ridica la peste 5 mil. euro.  

Valoarea de vanzare este estimata la 7,4 mil euro. 

In prezent, este in curs de finalizare documentatia in vederea obtinerii AC, inceperea 

lucrarilor de executie si lansarea pe piata fiind prognozate pentru august 2010.   

 



 

II. Comercial & Office 

 

Proiectul Arc’Via Office 

Cel mai ambitios proiect al companiei, si totodata un pionierat regional, se va derula in 

parteneriat cu primaria municipiului, si va cuprinde o cladire de birouri clasa A, 

ultramoderna, in regim S+P+5E+2M, situata  la intersectia a 5 strazi cu traffic intens din 

plin centrul Aradului. Imobilul va avea o suprafata construita de 5500 mp si va beneficia 

de o parcare subterana cu o capacitate de 148 locuri. 

Valoarea totala – 6,5 mil euro, din care aferent 2010 – 0,5 mil euro 

Stadiul actual – finalizarea detaliilor tehnice ale proiectului de executie si obtinerea AC. 

Demararea lucrarilor este prognozata pentru trim 4 al anului 2010. 

 

 

 

III. INDUSTRIAL & LOGISTIC 

ARCVIA LOGISTIC 3 (ZIS) 

Situat in zona de sud a orasului, in imediata vecinatate a viitoarei autostrazi Nadlac – 

Timisoara, la mi putin de 300 m de bucla rutiera de acces la autostrada. 

 Proiectul, derulat pe o suprafata de 20.000 mp,  cuprinde constructia a doua hale, pe structura 

metalica, de cate  4200 mp, respectiv 3600 mp. Finantarea va fi asigurata din fonduri 

structurale nermabursabile. 

In prezent se lucreaza la intocmirea proiectului tehnic, in parallel cu intocmirea documentatiei 

de specialitate pentru accesarea grant –urilor, demararea lucrarilor fiind prognozata pentru 

finele anului 2010. 

Valoarea totala a investitiei se ridica la 1,5 milioane euro (150 euro /mp constructia, 25 

euro/mp amenajarea terenului liber de 9000 mp aferent, 80.000 euro bransamente si racorduri) 



 

 

 

 

 

 

ARCVIA LOGISTIC 2 (Aeroport) 

Situat la 500 m de Aeroportul International Arad, la 500 m de bucla rutiera de acces pe 

viitoarea autostrada Nadlac - Timisoara. 

Proiectul, derulat pe o suprafata de 84.300 mp, cuprinde constructia a minim 30.000 mp de 

hale industrial pe structura metalica. 

In prezent se lucreaza la intocmirea documentatiei specifice PUZ, si la optimizarea mobilarii 

terenului. 

Valoarea totala a investitiei se ridica la 5,6 mil euro (150 euro /mp constructia, 25 euro/mp 

amenajarea terenului liber de 40.000 mp aferent, 80.000 euro bransamente si racorduri) 



 

  

 

 
Strategia de dezvoltare a societatii in urmatorii ani prevede finalizarea si valorificarea 
proiectelor deja demarate de societate, valorificarea prin dezvoltare a activelor detinute de 
societate, precum si valorificarea oportunitatilor viitoare. 
 

Presedinte al Directoratului 
Ovidiu Bodre 


