CNP/CUI al acţionarului
Cod. jud

Cod. Rep.

ID

PROCURĂ SPECIALĂ
Subsemnatul, ……………………………………………. deţinător a ……......................... acţiuni emise de VRANCART S.A. Adjud,
reprezentând ..........................% din total acţiuni emise, care îmi conferă dreptul la .................................. voturi în
Adunarea Generală a Acţionarilor, reprezentând ...............% din totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta pe
………………….................................................................................................................................................................................
(numele, prenumele si CNP al reprezentantului căruia i se acorda procura specială)
sau în absenţa acestuia, pe .........................................................................................................….......…..................................
(numele, prenumele si CNP al reprezentantului căruia i se acorda procura specială)
ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor VRANCART S.A. Adjud, care va avea loc la
data de 27.04.2018, ora 1200, la sediul societăţii din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, judeţul Vrancea, sau la data celei dea doua convocări 30.04.2018, ora 1200, la aceeaşi adresă, (în cazul în care cea dintâi nu se poate ţine) să exercite dreptul
de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în Registrul acţionarilor la data de 13.04.2018 (data de referinţă), după cum
urmează:

Ordinea de zi
P
1.

Î

Aprobarea de principiu a propunerii de fuziune prin absorbtie a societații VRANCART SA Adjud in
calitate de societate absorbantă, cu societatea GIANT PRODIMPEX S.R.L. Ungheni, județul Mureș
(J26/1305/1994, CUI RO 6564319) în calitate de societate absorbită.
Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administraţie, reprezentat de Presedintele Consiliului de
Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor şi formalităţilor necesare
pentru realizarea fuziunii prin absorbtie (întocmire si depunere proiect fuziune, intocmirea
rapoartelor financiare si de audit, etc.)

2.

Aprobarea datei de 17 Mai 2018 ca ex-date aşa cum este definită de prevederile Regulamentului
CNVM nr.6/2009 şi a datei de 18 Mai 2018 ca dată de înregistrare, dată care defineşte acţionarii
asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor
din data de 27/30 aprilie 2018.

3.

Imputernicirea Preşedintelui de şedinţă şi a Secretarului de sedinţă pentru semnarea hotărârilor
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din 26/27 aprilie 2017.

Legenda: P-Pentru Î- Împotrivă A - Abţinere
............................................................................
(numele, prenumele deţinătorului de acţiuni)
Semnătura deţinătorului de acţiuni .................
Data ................................................................

......................................................................................
(denumirea deţinătorului de acţiuni persoana juridică )
Numele, prenumele şi semnătura reprezentantului
legal al deţinătorului de acţiuni persoana juridica
.........................................................................
L.S.
Pentru
Persoane
juridice

A

