
 
 

 

 

 

Către, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Bursa de Valori Bucureşti 

 
Raportul curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 
 
Data raportului:      26.03.2018 
Denumirea entităţii emitente:    VRANCART S.A.  
Sediul social:      Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, judeţ Vrancea 
Numărul de telefon/fax:    0237-640.800/0237-641.720 
Codul unic de înregistrare la O.R.C.:  RO 1454846 
Număr de ordine în Registrul Comerţului:  J39/239/1991 
Capital social subscris şi vărsat:    103.168.354,70 lei 
Piaţa reglementată de tranzacţionare :  Bursa de Valori Bucureşti 

 

Evenimente importante de raportat: 
 
La Raportul curent din data de 21 martie 2018 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a 
Actionarilor si Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru data de 27/30 aprilie 2018, 
dintr-o eroare materială, la punctul 2 al ordinii de zi aferent ordinii de zi a Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor pentru data de 27/30 aprilie 2018 privitor la aprobarea ex-datei si 
datei de inregistrare acestea au fost  trecute in mod eronat 10 octombrie 2018 (ex-data) și 11 
octombrie 2018 (data de inregistrare) și nu asa cum ar fi fost in mod corect, respectiv data de      
17 mai 2018 (ex-data) și date de 18 mai 2018 (data de inregistrare). 
 
Restul prevederilor din convocatorul publicat rămân neschimbate.  
 
Anexam prezentului raport ordinea de zi a convocatorului Adunării Generale Ordinare a 
Actionarilor si Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 27/30 aprilie 2018 - 
corectată. 
 
 
Presedinte Consiliu de Administratie, 
ec. Ciucioi Ionel-Marian          
 
 



Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va avea următoarea ordine de zi: 

1. 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 27/30 aprilie 2018. 

      
        


