pentru pacienti si famlliile acestora cat 5i pentru v5duvele Si orfanii celor decedati si gasirea

de solutii optime a unor tratamente.

a.

Modalitatea de colaborare in cadrul Asocierii. Aportul asociatilor:
81:

aportul

partenerului

asociat

consta

in

punerea

la

dispozitie

a

imobilului

descris

?*

preambulul contractului, partial reabilitat si renovat.

82: aportul partenerului principal pana la termenul din 30.09.2021, consta in intocmirea

unui plan de afaceri sl a unui pachet complex de prezentare, urinate de depunerea
diligentelor pentru
pavilionului A,

obtinerea fondunlor necesare continuarii

iar ulterior asigurarea

managamentului

lucrarHor de

proiectului,

astfel

renovare a

incat imobHul

poata fi dat in folosinta conform destinatiei sale, in mod corespunzator.

83..parta `a a/ungerea `a termen a contractu)uj, ambele partl vor depune eforturi
vederea
V - `^ `- I -------amenajarji
_ _ _ J _
celuj de+al doilea PavjHon astfel jncat acesta sa fie data

jn comun i`-,

jn fo`osi.nte,

co form destjnatjej sale, pana in anul 2028, cu posjbilitatea preiungirji acestu` termen fu

de proiectele tehnice si de necesarul financiar aferent lucrarl)or de reabjljtare a acestuia.

C.

Forma si Tipul Asocierii cu privire la impartirea profitului/pierderilor:

Conform Art.18.1. punctele a si b din contract:
18.1.a. 70% pentru lntercorp Holdings S.A. sj 30% pentru A.M.V.V.D. pentru punctele 10.2.
10.3,.

18.1.b. 60% pentru lntercorp Holdings S.A. si 40% pentru A.M.V.V.D. pentru punctul 10.4;

D. Alteclauze:
Prezentul Act Aditional nr.1 face parte integranta din Contractul de Asociere in Particip€
nr.1 incheiat in data de 28.05.2019.

DREPT CONFIRMARE A CELOR DE MAI SUS, Partile au dispus redactarea prezentului
Aditional

in

5 (cinci)

exemplare originale,

la

data de 28.05.2019,

in

limba

romana, cate doua

exemplare pentru fiecare parte semnatara si unul pentru arhiva avocatului care a atestat cu Gcerta acest act fiind inscris in Arhlva electronlca a Registrului de atestan a Baroului Bucuresti peopozabilitate.

PARTEN ER ASOCIAT,

PARTENER PRINCIPAL,

Dl. Stan Cristian Stefan,

reprezentant lntercorp Holding S.A.

UNJUNE.A

^vceATILo*

0" ROwindi

B^Roui BueuREST)

^vocj`T wolf IunIANA
Inc.nwhhaocuqqquri3-tl`L
Old Lqu nr. 51/199S atequ drfu, idenin
11_

I

_ _

SZ27:;i,ufaE#Jgivzg.Tnt-tr:

s€

