
 

 

 

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ 
pentru Adunările Generale Ordinară şi Extraordinară   

a Societăţii Comerciale PREFAB S.A. 
                                                  -persoane juridice - 

 

S.C. ______________________________________________________, cu sediul în __________________ 

__________________________________________________________, identificată prin număr de înregistrare 

la Registrul Comerţului_____________________, având CUI ____________________ deţinătoare a 

___________________ acţiuni emise de S.C. PREFAB S.A. Bucureşti ,care îi conferă dreptul la 

___________________ voturi în Adunarea GeneralăOrdinară / Extraordinară  a Acţionarilor, reprezentată prin 

_____________________________, în calitate de _______________, posesor al BI/CI seria____ numărul 

____________, în temeiul articolului 18, alin.2 din Regulamentul C.N.V.M.nr.6/2009, prin prezentul formular, 

îmi exercit dreptul de vot prin corespondenţă asupra punctelor de pe ordinea de zi în Adunarea Generală 

Ordinară/Extraordinară a Acţionarilor a Societăţii Comerciale PREFAB S.A., care vor avea loc la data de 

24.11.2011, ora 1200 şi respectiv 1400 ,la sediul Punctului de Lucru din Călăraşi,jud. Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 

396, sau la data ţinerii celei de-a doua adunări din data de 25.11.2011, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea 

ţine, după cum urmează: 

 

 

 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor cu următoarea ordine de zi: 

 

 
1. Aprobarea programului de investiţii pentru anul 2012. 

           Pentru _________________ Împotriva _____________ Abţineri______________ 

 

      2.  Aprobarea în conformitate cu prevederile art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/ 2004, a datei de                             

      15.12 .2011, ca dată de înregistrare. 
         Pentru _________________ Împotriva _____________ Abţineri______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor cu următoarea ordine de zi: 

 

 

1. Contractarea de credite de pe piaţa bancară până la nivelul de 20 milioane de Euro, pentru 

susţinerea programului de producţie pentru anul 2011 şi a programului de investiţii pentru anul 

2011 respectiv anul 2012. 
         Pentru _________________ Împotriva _____________ Abţineri______________ 

 

2. Gajarea uneia sau mai multor active ale societăţii în vederea contractării de credite de pe piaţa 

bancară pentru susţinerea  programului de producţie pentru anul 2011 şi a programului de 

investiţii pentru anul 2011 respectiv anul 2012, cu respectarea prevederilor art. 241 din Legea nr. 

297/2004, până la 60 % din valoarea activelor societăţii. 
         Pentru _________________ Împotriva _____________ Abţineri______________ 

 

 

3. Aprobarea în conformitate cu prevederile art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/ 2004, a datei de 

15.12.2011 ca dată de înregistrare. 
          Pentru _________________ Împotriva _____________ Abţineri______________ 

 

 

 

 

 

 

 

Acest formular (completat şi semnat de reprezentatul legal al acţionarului, însoţit de documentul 

oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal - ex.: actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat 

de Registrul Comerţului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă -  şi de copia actului de identitate al 

reprezentantului legal) trebuie să parvină în original până la data de 23.11. 2011 ora 10°°, la  Secretariatele 

Generale de la : sediul social din Bucureşti,str.Cuza-Vodă, nr.132,bl.1,sc.2,ap.31,sector 4 sau sediul Punctului 

de Lucru Călăraşi, jud.Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 396. 

 

Acţionarul îşi asumă întreaga răspundere pentru completarea corecta şi transmiterea în siguranţă a 

prezentului formular de vot. 

 

 

 

Data _________________ 
 

Numele şi prenumele acţionarului (cu majuscule) 
 

_______________________________  
 

 

________________________  

(semnătura acţionarului) 

 


