CONVOCATOR
Consiliul de Administrație al Transilvania Leasing și Credit IFN S.A., cu sediul în Brașov, B-dul
Eroilor nr. 3A, mezanin, înregistrată la O.R.C. sub nr. J08/1457/1997, având codul de identificare
fiscală RO9845734, întrunit în sedința din 09.08.2018, convoacă Adunarea Generală Extraordinară
a Acționarilor, la data de 25 septembrie 2018 ora 11, la sediul societății.
Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile legale incidente - L31/1990 republicată,
L24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu toate modificările și completările ulterioare și cu
dispozițiile actului constitutiv al societății.
Capitalul social este format din 515.690.000 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un
vot în cadrul adunării generale extraordinare.
La adunarea generală extraordinara sunt îndreptățiți să participe și să voteze, toți acționarii
înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 31 august 2018, stabilită ca data de referință.
Adunarea generală Extraordinară va avea următoarea Ordine de zi:
1. Ratificarea Deciziei Consiliului de administratie nr.417A din data de 22.03.2018,
publicata in MO partea a IV-a, nr.3037 din 07.08.2018, prin care s-a aprobat contractarea
unei facilitati de credit, de la Banca Transilvania SA;
2. Aprobarea modificarii prevederilor alin. (9) al art. 20 si introducerea unui nou articol,
respectiv art.23 din Actul Constitutiv, conform propunerilor de mai jos:
“(9) Consiliul de administraţie va putea să încheie acte juridice în numele şi în contul
societăţii, de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie bunuri a căror valoare
nu depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar 20% din total activ, dar
fără a depășii plafonul valoric reprezentând contravaloarea a 3 (trei) milioane de euro, in
echivalent lei.
Această restricție nu se aplică pentru efectuarea operațiunilor aferente exercitării
activităților de creditare privind:
a. Operațiunile de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a
bunurilor care fac obiectul contractelor de leasing financiar încheiate de IFN pentru
exercitarea obiectului de activitate;
b. Operațiunile de constituire în garanţie a bunurilor care fac obiectul contractelor de
credit încheiate de IFN pentru exercitarea obiectului de activitate;
c. Operațiunile de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a
bunurilor reposedate din contracte de leasing sau obținute prin executarea
garanțiilor aferente contractelor de credit;”
“Art 23 – (1) Consiliul de administrație constituie prin decizie Comitetul de administrare a
riscurilor si aprobă regulamentul care indică componența, autoritatea și responsabilitățile
acestuia.
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(2) Comitetul de administrare a riscurilor este un comitet permanent, format dintr-un
număr de cel puțin 3 membri, care trebuie să cuprindă în componeța sa conducători ai IFN și ai
compartimentelor a căror activitate este supusă riscurilor semnificative.
(3) Comitetul de administrare a riscurilor isi va deșfăsura activitatea în conformitate cu
prevederile legale in vigoare și va prezenta consiliului de administrație, cel puțin semestrial,
rapoarte asupra activității desfășurate.”
3. Imputernicirea Directorului general al societatii sa semneze pentru si in numele
actionarilor Actul Constitutiv actualizat.
4. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela pentru efectuarea formalităților
de înregistrare și publicare a hotărarilor A.G.E.A.
În termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial, acţionarii
reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie
însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adunării generale.
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a
adunării generale, până cel târziu la data de 23.09.2018 acestea putând fi transmise, la sediul
societății, cu mențiunea “Pentru Adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 25
septembrie 2018”. Societatea poate raspunde prin postarea informației pertinente pe website-ul
societății - www.transilvanialeasingsicredit.ro - în format întrebare-răspuns.
Pentru identificarea și dovedirea calității de acționar a persoanelor care transmit propuneri sau care
adresează întrebări, acestea vor anexa documentele care atestă identitatea (copie conform cu
originalul a actului de identitate a acționarului persoană fizică/a reprezentantului legal al
acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de registrul comerțului care atestă
calitatea de reprezentant legal) respectiv calitatea de acționar la data solicitării (extras de cont emis
de Depozitarul central sau, după caz, de către participanții definiți de art. 168 alin.(1) lit. b) din L
297/2004, care furnizează servicii de custodie).
Textul integral al documentelor și materialele informative referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi se pot consulta pe website-ul societății - www.transilvanialeasingsicredit.ro , începând
cu data de 14.08.2018, sau pot fi obținute de la sediul societăţii, în zilele lucrătoare între orele
8:00-14:00.
Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa la adunarea generală direct sau pot fi
reprezentați de către alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform legii,
sau pot vota prin corespondență.
Înainte de desfășurarea adunării generale, actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondență,
prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență.
Formularele de împuterniciri speciale și formularele de buletin de vot prin corespondență se pot
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obține începând cu data de 14.08.2018, de la sediul societății sau se pot descarca de pe website-ul
societății - www.transilvanialeasingsicredit.ro.
Împuternicirea generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar sau avocat, este
valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate
aspectele aflate în dezbatrea adunărilor generale.
După completarea și semnarea acestora sau după emiterea unei împuterniciri generale, un exemplar
original al împuternicirii speciale sau generale /al formularului de vot prin corespondență va trebui
să parvină societății, la sediul acesteia, până la data de 23.09.2018 inclusiv, sub sancțiunea
pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondență în adunarea generală,
conform legii.
Împuternicirile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de o
copie conform cu originalul a actului de identitate a acționarului persoană fizică/a reprezentantului
legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de registrul comerțului care
atestă calitatea de reprezentant legal și vor fi transmise la sediul societății, în plic închis, cu
mențiunea: “Pentru Adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 25 septembrie
2018.”.
Pentru acționarii care beneficiază de servicii de custodie, împuternicirile speciale / formularele de
vot prin corespondență date de acționari unor instituții de credit care prestează servicii de custodie
vor fi valabile fără alte documente suplimentare referitoare la acționari dacă sunt însoțite de o
declarație pe propria răspundere dată de instituția de credit, din care să reiasă că: instituția de credit
prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; instrucțiunile din împuternicirea specială
/ formularul de vot prin corespondență sunt identice cu cele primite de instituția de credit de la
acționar și procura specială / formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar.
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate la prima convocare, Adunarea generală va fi
convocată pentru data de 26 septembrie 2018 cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de
desfăşurare a lucrărilor acesteia.
Președinte al Consiliului de Administrație,
Dr. ec Iulian STAN
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