
 
 

Raportul curent conform Regulamentului CNVM nr.13/2005 
 
Data raportului: 20.07.2005 
Denumirea entit��ii emitente: S.C. VRANCART S.A.  
Sediul social: Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, jude� Vrancea 
Num�rul de telefon/fax: 0237-640.800/0237-642.720 
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comer�ului: 1454846 
Num�r de ordine în Registrul Comer�ului: J39/239/1991 
Capital social subscris �i v�rsat: 46.902.714,60 lei RON 
Pia�a reglementat� pe care se tranzac�ioneaz� valorile mobiliare emise: Bursa de Valori 
Bucure�ti 
 
 

I. Evenimente importante de raportat 
 
 
Consiliul de administratie al S.C. VRANCART S.A Adjud convoaca Adunarea 

Generala Extraordinara a Ac�ionarilor la data de 22.08.2005, ora 12, la sediul din Adjud, 
str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, jude� Vrancea pentru toti actionarii inregistrati in 
registrul actionarilor la sfârsitul zilei de 10.08.2005. 
 
Ordinea de zi este: 

1. Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 5.825.000 lei RON prin 
emiterea unui numar de 58.250.000 actiuni cu aceeasi valoare nominala de 0,1000 
lei RON fiecare, majorare rezultata prin incorporarea in capitalul social a primei 
de emisiune din oferta publica. 

Astfel: 
- capitalul social se majoreaza de la 46.902.714,60 lei RON la 52.727.714,60 

lei RON; 
- numarul total de actiuni se majoreaza de la 469.027.146 actiuni la 

527.277.146 actiuni; 
- rata de alocare va fi de 12,419324 %.   

      2. Aprobarea datei de 07.09.2005 ca data de inregistrare pentru identificarea 
actionarilor asupra carora se rasfrâng hotarârile adunarii generale. 
 
 

Incepând cu data de 01.08.2005 documentele si materialele informative aferente 
problemelor inscrise pe ordinea de zi se vor putea consulta de luni pâna vineri, intre orele 
8,00 – 12,00 la sediul societatii, sau pe site www.vrancart.ro.   

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin 
simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de 
identitate, sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, 
cu procura speciala data persoanei fizice care le reprezinta. 



Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor prin alti actionari 
in baza unei procuri speciale sau pot fi reprezentati si de alte persoane decât actionari, pe 
baza unei procuri speciale autentificate. 
Formularele de procuri speciale se pot obtine incepând cu data 10.08.2005 de la sediul 
societatii. Dupa completarea si semnarea procurii speciale de catre actionar, exemplarul 
original de va depune la sediul societatii pâna la data de 19.08.2005, un exemplar va fi 
inmânat reprezentantului iar cel de-al treilea exemplar va ramâne la actionar. 
 

Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, se convoaca 
pentru a doua oara Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor cu aceiasi ordine de 
zi  pentru  data de 23.08.2005 la ora 12 la sediul societatii mentionat la prima convocare. 
 
 
                                Presedinte Consiliu de Administratie, 
                                       ec. Botez Mihai Marcel               

 
 
 
 


