FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru Adunarea Generala Ordinar a Actionarilor S.C. VRANCART S.A. ADJUD convocata
pentru data de 10(11) august 2011
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 27.07.2011, cu CI/BI/CUI .............................. avand domiciliul/sediul in .........................................
detinator a ……………....... actiuni reprezentand ............% din totalul de 795.518.590 actiuni emise de Societatea
Comerciala VRANCART S.A ADJUD, care imi confera dreptul la …..………..... voturi¹ in Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor reprezentand ............% din totalul drepturilor de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. VRANCART S.A Adjud ce va avea loc in data de 10.08.2011, ora
1100 , la sediul societatii sau in data de 11.08.2011, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar
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
P
Î
A
Aprobarea contract rii unui credit de investi ii de la UNICREDIT TIRIAC BANK în valoare
1.
de 6.000.000 Euro pentru proiectul “Dezvoltarea si modernizarea retelei de recuperare a
materialelor reciclabile si valorificarea superioara a acestora prin transformarea in produse
igienico-sanitare din hartie sau carton” pe o perioad de maxim 10 ani.
2.
Aprobarea garant rii creditului de investi ii cu urm toarele bunuri proprietatea SC
VRANCART SA Adjud:
- imobil hal industrial i teren, înscrise în Cartea Funciar nr.50742 a mun. Adjud, având
nr. cadastral 50742, împreun cu ameliora iunile de natura echipamentelor i utilajelor
existente ce compun Fabrica de Hârtie Igienic ;
- bunuri mobile echipamente i utilajele noi ce vor fi achizi ionate din creditul solicitat.
3.

Aprobarea emiterii de c tre EXIMBANK SA în numele i contul statului a unei garan ii
pentru proiecte în domenii prioritare în sum de 3.000.000 Euro reprezentând 50% din
valoarea creditului de investitii.

4.

Aprobarea angajamentului S.C. VRANCART S.A. Adjud de a nu se diviza/fuziona i de a nu
decide dizolvarea anticipat a societ ii pe toat perioada de valabilitate a garan iei pentru
proiecte în domenii prioritare f r acordul prealabil al EXIMBANK SA.

5.

Aprobarea major rii plafonului de credite în sold de la 17.200.000 Euro la 20.200.000 Euro.

6.

Aprobarea Codului de Guvernan Corporativ al S.C. VRANCART S.A. Adjud.

7.

Aprobarea ca persoan împuternicit pentru semnare contracte de credit, contracte accesorii i
conven ie de garantare pe dl. Botez Mihai Marcel – Pre edinte al C.A. i Director general,
care se legitimeaz cu C.I. Seria VN nr. 380190 eliberat la data de 05.05.2010 de SPCLEP
Adjud, CNP 1550313390017.

8.

Aprobarea datei de 30.08.2011 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

....................................................................
(numele, prenumele de in torului de ac iuni)
Semn tura de in torului de ac iuni .............
Data .........................................

.....................................................................
(denumirea de in torului de ac iuni persoana juridic )
Numele, prenumele i semn tura reprezentantului
L.S.
Pentru
Legal al de in torului de ac iuni persoana juridical
................................................................... Persoane
juridice

