FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru Adunarea Generala Extraordinar a Actionarilor S.C. VRANCART S.A. ADJUD convocata
pentru data de 17(18) aprilie 2013
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 05.04.2013, 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 Extraordinara a
Actionarilor reprezentand ............% din totalul drepturilor de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. VRANCART S.A Adjud ce va avea loc in data de
17.04.2013, ora 1200 , la sediul societatii sau in data de 18.04.2012, 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
1.

Aprobarea major rii capitalului social cu suma de 6.819.933 lei, de la 79.551.859,00 lei la
86.371.792 lei prin emiterea unui num r de 68.199.330 ac iuni noi cu o valoare nominal de 0,10 lei
având ca surse 1.879.767 lei din repartizarea profitului anului 2011 si 4.940.166 lei din repartizarea
profitului anului 2012. Fiec rui ac ionar înregistrat în registrul ac ionarilor la data de înregistrare i se
vor aloca 8,57293982 ac iuni noi la 100 actiuni de inute. Actiunile emise vor fi repartizate în mod
gratuit ac ionarilor, propor ional cu num rul de ac iuni de inute de fiecare, procedându-se dup
urm torul algoritm de rotunjire:
- 0,5 ac iuni i peste, inclusiv, se va rotunji la întregul superior;

P

Î

A

- sub 0,49 ac iuni, inclusiv, se va rotunji la întregul inferior.

2.

Aprobarea completarii i modific rii Actului Constitutiv al SC VRANCART SA Adjud, astfel:
A. Modificarea sintagmei „societatea comercial ” cu sintagma „societate” în conformitate cu
prevederile Legii nr. 76/2012(privind punerea în aplicare a Codului de procedur civil ), din tot
cuprinsul Actului Constitutiv al SC VRANCART SA Adjud.
B. Modificarea Articolelor 6 i 7 din Actul Constitutiv, care vor avea urm toarea formulare:
„Art.6. Capitalul social subscris si v rsat al societ ii este de 86.371.792,00 lei.

Art.7. Capitalul social este divizat în 863.717.920 ac iuni nominative în form
dematerializat , cu o valoare nominal de 0,10 lei fiecare.”

3.
4.

Împuternicirea pre edintelui consiliului de administra ie de a semna actele adi ionale la Actul
Constitutiv precum i Actul Constitutiv rescris cu modific rile adoptate.
Aprobarea datei de 10 mai 2013 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)
(denumirea de in torului de ac iuni persoana juridic )
Semn tura de in torului de ac iuni .............
Data .........................................

Numele, prenumele i semn tura reprezentantului
legal al de in torului de ac iuni persoana juridical
...................................................................

L.S.
Pentru
Persoane
juridice

