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Propuneri privind stabilirea plafonului liniei de credit de lucru, a constituirii garantiilor solicitate
de banca, stabilirea persoanelor imputernicite sa semneze contractul de credit in 2017.
In 2016 societatea a avut contractata o linie de credit pentru activitatea curenta. Creditul s-a acordat in
05.2016, plafonul maxim fiind de 350.000 lei. Contractul de credit expira la 08.05.2017.
Societatea are contractat un credit imobiliar pentru investitii- executie hala de depozitare, acordat in
24.06.2009, pentru o suma de 1.750.000 lei. Soldul creditului de investitii la 31.12.2016 este de
461.364 lei. Contractul de credit este incheiat pe o perioada de 10 ani. Ultima rata este prevazuta pentru
rambursare la data de 25.05.2019. Rata lunara care trebuie rambursata este de 15.909 lei.
Garantiile constituite pentru acordarea acestor credite sunt:
1.Garantie reala imobiliara de rang I asupra soldului creditor al contului curent constituita de client
asupra disponibilitatilor banesti prezente si viitoare evidentiate in soldurile creditoare ale conturilor
curente.
2.Ipoteca de prim rang asupra unor imobile din activul situat in Cluj Napoca, str Traian Vuia nr 206.
Pentru 2016 solicitam aprobare privind mentinerea liniei de credit la plafonul din 2016 de 350.000 lei,
cu destinatia finantarii activitatii curente.

Solicitam aprobare ca in vederea contractarii prelungirii liniei de credit sa se instituie ipoteci asupra
unor imobile din patrimoniul societatii .
Solicitam mandatarea Consiliului de Administratie al societatii pentru stabilirea persoanelor care vor
semna documentatia de contractare a liniei de credit
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