
 

 
RAPORT CURENT  

conform Regulamentului CNVM nr. 13/2004 
 

Data raportului 23 august 2005 
Denumirea entit��ii emitente S.C. VRANCART S.A. 
Sediul social ADJUD, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, jude�ul Vrancea 
Num�rul de telefon/fax 0237/640.800 – 0237/641.720 
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului 1454846 
Num�r de ordine în Registrul Comertului J39/239/1991 
Capital social subscris �i v�rsat 46.902.714,60 RON 
Pia�a reglementat� pe care se tranzac�ioneaz� valorile mobiliare emise Bursa de 

Valori Bucure�ti 
 
I. Evenimente importante de raportat 
a) Nu este cazul. 
b) Nu este cazul. 
c) Nu este cazul. 
d) Nu este cazul. 
e) Hot�rârile Adun�rii Generale Extraordinare a Ac�ionarilor din data de 

23 august 2005  
 
Adunarea General� Extraordinar� a Ac�ionarilor de la S.C. Vrancart S.A. Adjud, 

convocat� pentru data de 22 august 2005, �i-a desf��urat lucr�rile la a doua 
convocare, în data de 23 august 2005, în municipiul Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu 
nr. 17, jude�ul Vrancea, orele 12, ca urmare a îndeplinirii condi�iilor statutar-legale de 
cvorum. Adunarea General� Extraordinar� a Ac�ionarilor a fost organizat� în 
conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societ��ii, ale Legii nr. 31/1990 
republicat� �i ale Legii nr. 297/2004 privind pia�a de capital. 

 
Hot�rârile Adun�rii Generale Extraordinare a Ac�ionarilor din data de 23 august 

2005 au urm�torul con�inut: 
 
 

HOT�RÂREA NR. 1/23.08.2005 
a Adun�rii Generale Extraordinare a Ac�ionarilor 

 
 

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicat� privind societ��ile 
comerciale, Legii nr. 297/2004 privind pia�a de capital, Regulamentul CNVM nr. 
13/2004 privind emiten�ii �i opera�iunile cu valori mobiliare precum �i procesul verbal 
al Adun�rii Generale Extraordinare a Ac�ionarilor din data de 23 august 2005, se 
emite prezenta  

 
Hot�râre: 

 
Art. 1. Se aprob� majorarea capitalului social al societ��ii cu suma de 5.825.000 

RON prin emiterea unui num�r de 58.250.000 ac�iuni cu valoarea nominal� de 0,1000 



RON fiecare, majorare rezultat� prin încorporarea în capitalul social a primei de 
emisiune din oferta public�. Astfel, capitalul social se majoreaz� de la 46.902.714,60 
RON la 52.727.714,60 RON iar num�rul total de ac�iuni se majoreaz� de la 
469.027.146 ac�iuni la 527.277.146 ac�iuni. Rata de alocare a ac�iunilor este de 
12,419324 %. Pe cale de consecin��, ac�ionarii înregistra�i în registrul ac�ionarilor la 
data de înregistrare vor primi cu titlu gratuit 12, 419324 ac�iuni noi emise pentru 100 
de ac�iuni de�inute.  

Art. 2. Se împuternice�te d-ra Elena Narcisa V�t�manu în calitate de consilier 
juridic s� semneze documentele necesare privind înregistrarea �i publicarea hot�rârii 
Adun�rii Generale la Oficiul Registrului Comer�ului. 
 
 
 

 
 

HOT�RÂREA NR. 2/23.08.2005 
a Adun�rii Generale Extraordinare a Ac�ionarilor 

 
 

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicat� privind societ��ile 
comerciale, Legii nr. 297/2004 privind pia�a de capital, Regulamentul CNVM nr. 
13/2004 privind emiten�ii �i opera�iunile cu valori mobiliare precum �i procesul verbal 
al Adun�rii Generale Extraordinare a Ac�ionarilor din data de 23 august 2005, se 
emite prezenta  

 
Hot�râre: 

 
Art. 1. Se aprob� data de 07.09.2005 ca dat� de înregistrare pentru identificarea 

ac�ionarilor asupra c�rora se r�sfrâng hot�rârile Adun�rii Generale Extraordinare a 
Ac�ionarilor din data de 23 august 2005. 

Art. 2. Se împuternice�te d-ra Elena Narcisa V�t�manu în calitate de consilier 
juridic s� semneze documentele necesare privind înregistrarea �i publicarea hot�rârii 
Adun�rii Generale la Oficiul Registrului Comer�ului. 
 
 
 

II. Semn�turi 
 
 
Pre�edinte Consiliu de Administratie, 

ec. Botez Mihai Marcel  
 

 


