CONSILIUL DE ADMINISTRA IE
AL
SOCIET

II COMERCIALE „VRANCART” S.A. ADJUD

cu sediul în municipiul Adjud, str. Ec. Teodoroiu nr. 17, jude ul Vrancea, înregistrat la
Oficiul Registrului Comer ului Vrancea sub num rul J39/239/1991, având codul unic
de înregistrare 1454846, cod de înregistrare fiscal RO 1456846, convoac pentru data
de 25 martie 2009 Adunarea General Ordinar a Ac ionarilor la ora 1200.
Adunarea general î i va desf ura lucr rile la sediul firmei din municipiul
Adjud. La aceast adunare general a ac ionarilor sunt îndrept iti s participe i s
voteze to i ac ionarii înregistra i în registrul ac ionarilor la sfâr itul zilei de 02.03.2009.
Adunarea General Ordinar a Ac ionarilor va avea urm toarea ordine de zi:
1. Aprobarea situa iilor financiare ale exerci iului financiar 2008, pe baza rapoartelor
prezentate de consiliul de administra ie i de auditorul financiar.
2. Raportul Pre edintelui consiliului de administra ie privind coordonarea activit ii
consiliului de administra ie în anul 2008.
3. Aprobarea repartiz rii pe destina ii a profitului determinat la sfâr itul anului 2008
conform propunerii Consiliului de Administra ie, astfel:
Destina ia
Suma (lei)
Total profit net realizat în anul 2008, din care repartizat pentru:
5.743.095 lei
- rezerve legale
342.594 lei
- profit net nerepartizat, aferent execi iului financiar 2008
5.400.501 lei
4. Aprobarea desc rc rii de gestiune a consiliului de administra ie pentru exerci iul
financiar 2008.
5. Aprobarea Bugetului de venituri i cheltuieli pentru exerci iul financiar 2009.
6. Aprobarea remunera iei pentru membrii consiliului de administra ie pentru exerci iul
financiar în curs i a limitei generale a remuneratiei lunare prev zute în contractul de
mandat a directorului general.
7. Aprobarea datei de 14 aprilie 2009 ca dat de înregistrare.
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Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant.
Ac ionarii pot fi reprezenta i prin alte persoane, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, în baza unei procuri speciale, conform cu prevederile
Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 care va fi pus la dispozi ie de Consiliul de
Administra ie al societ ii; dac reprezentantul nu este ac ionar, procura special va fi
autentificat .
Ac ionarii care nu au capacitatea legal precum i persoanele juridice pot fi
reprezenta i prin reprezentan ii lor legali, care la rândul lor pot da procur special altor
persoane.
Dup completarea i semnarea procurii speciale de c tre ac ionar, exemplarul
original se va depune la sediul societ ii pân la data de 23.03.2009, un exemplar va fi
înmânat reprezentantului iar cel de-al treilea exemplar va r mâne la ac ionar.
Începând cu data de 20.02.2009, materialele informative aferente problemelor
incluse pe ordinea de zi se vor putea consulta i procura contra cost, de luni pân vineri,
între orele 08 00 – 16 00, de la sediul societatii.
Materialele informative i procura special vor fi disponibile i pe Internet, la
adresa www.vrancart.ro.
Dac nu sunt îndeplinite condi iile de cvorum la prima convocare, se convoac
pentru a doua oar Adunarea General Ordinar a Ac ionarilor cu aceea i ordine de
zi, în data de 26 martie 2009 ora 1200, la Adjud str. Ec Teodoroiu nr. 17 jude ul
Vrancea.
Pre edintele Consiliului de Administra ie
Mihai Botez
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