FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru Adunarea Generala Extraordinar a Actionarilor S.C. VRANCART S.A. ADJUD convocata
pentru data de 24(25) martie 2010
Subsemnatul ...................................................... (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale
reprezentatantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al ................................................. (se
va completa numai pentru actionari persoane juridice) identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de
referinta, adica 13.03.2010, cu CI/BI/CUI .............................. avand domiciliul/sediul in .........................................
detinator a ……………....... actiuni reprezentand ............% din totalul de 695.425.836 actiuni emise de Societatea
Comerciala VRANCART S.A ADJUD, care imi confera dreptul la …..………..... voturi¹ in Adunarea Generala
Extraordinara a Actionarilor reprezentand ............% din totalul drepturilor de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. VRANCART S.A Adjud ce va avea loc in data de 24.03.2010,
ora 1200 , la sediul societatii sau in data de 25.03.2010, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu sar putea tine la prima convocare si de documentatia pusa la dispozitie de societate, prin prezentul formular imi exercit
votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi

1.

2.

3.

4.
5.

P

Î

A

Aprobarea major rii capitalului social cu suma de 10.009.275,40 lei, de la
69.542.583,60 lei la 79.551.859,00 lei prin emiterea unui num r de 100.092.754
ac iuni noi cu o valoare nominal de 0,10 lei având ca surse 4.608.774,40 lei din
repartizarea profitului anului 2009 si 5.400.501 lei din repartizarea profitului anului
2008
Aprobarea angaj rii unui credit în sum total de 7.000.000 Euro, precum i
garantarea acestuia, cu bunuri din patrimoniul societ ii.
Persoanele împuternicite s semneze documentele de contractare i garantare a
creditelor sunt:
- ec. Botez Mihai Marcel – Director General
- ec. Mitrofan Tatiana – Director Economic
Modificarea Articolelor 6 i 7 din Actul Constitutiv, care vor avea urm toarea
formulare:
„Art.6. Capitalul social subscris si v rsat al societ ii este de 79.551.859,00 lei.
Art.7. Capitalul social este divizat în 795.518.590 actiuni nominative în form
dematerializat , cu o valoare nominal de 0,10 lei fiecare.”
Împuternicirea pre edintelui consiliului de administra ie de a semna actele adi ionale
la statut precum i statutul rescris cu modific rile adoptate
Aprobarea datei de 12.04.2010 ca dat de înregistrare.

Legenda: P-Pentru

Î- Împotriv

A - Ab inere

¹Conform actului Constitutiv al S.C. VRANCART S.A, o ac iune d

dreptul la un vot în Adunarea General a Ac ionarilor

.................................................................... .....................................................................
(denumirea de in torului de ac iuni persoana
(numele, prenumele de in torului de ac iuni)
juridic )
L.S.
Semn tura de in torului de ac iuni ............. Numele, prenumele i semn tura reprezentantului
Data .........................................

legal al de in torului de ac iuni persoana juridical
...................................................................

Pentru
Persoane
juridice

