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FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENTA  
pentru Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor VRANCART S.A. ADJUD  

convocata pentru data de 27/30 aprilie 2018 
 

       
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 13.04.2018, cu CI/BI/CUI .............................. avand domiciliul/sediul in ......................................... 
detinator a ……………....... actiuni reprezentand ............%  din totalul de 1.031.683.547 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 VRANCART S.A Adjud ce va avea loc in  data de  27.04.2018, ora 
1200 , la sediul societatii sau in data de 30.04.2018, 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 

 

Legenda: P-Pentru    Î- Împotrivă     A - Abţinere   
¹Conform actului Constitutiv al VRANCART S.A, o acţiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acţionarilor 
........................................................................             ………………..................................................................... 
(numele, prenumele deţinătorului de acţiuni)                            denumirea deţinătorului de acţiuni persoana juridică) 
Semnătura deţinătorului de acţiuni ...............                                                    Numele, prenumele şi semnătura reprezentantului 
                                                                                                                                     legal al deţinătorului de acţiuni persoana juridica 
Data ...............................................................                                                     ...................................................................................... 

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. 
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