PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 1
a
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 30.08.2012
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din S.C. PREFAB S.A., cu
sediul social în Bucureşti, strada Cuza Vodă, nr. 132, bloc 1, scara 2, apartament
31, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003,
CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 30.08.2012,
ora 1200 la sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, în
temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările şi completările ulterioare şi
ale actului constitutiv al societăţii, cu majoritate de voturi a acţionarilor prezenţi şi
reprezentaţi, cu o reprezentare de
% din capitalul social,
cu
voturi „pentru” şi
voturi „împotrivă” şi voturi „abţineri”
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă distribuirea cu titlu gratuit către administratori, directori şi
angajaţi ai societăţii a unui numar de 35.200 de acţiuni proprii, dobândite prin
răscumpărare de S.C. PREFAB S.A. Bucureşti, în baza Hotărârii A.G.E.A.nr.
4/25.03.2010 şi a listei nominale cu modalitatea de distribuire.
Împuterniceşte pe d-na Nuţă Domnica – consilier juridic, să efectueze toate
formalităţile de înregistrare la C.N.V.M. şi S.C. Depozitarul Central S.A. a
distribuirii acţiunilor.
Împuterniceşte Consiliul de Administraţie să desemneze o societate de servicii de
investiţii financiare care să întocmească prospectul simplificat şi să îndeplinească
toate formalităţile cerute de legislaţia privind piaţa de capital.
Art. 2. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a S.C. PREFAB
S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor
interesaţi.
Preşedinte C.A.,
Ing. Petre Marian Miluţ

Secretar A.G.A.,
ing. Manoliu Nicoleta

PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 2
a
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 30.08.2012
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din S.C. PREFAB S.A., cu
sediul social în Bucureşti, strada Cuza Vodă, nr. 132, bloc 1, scara 2, apartament 31,
sector 4, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI
1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 30.08.2012, ora 1200
la sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, în temeiul
prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului
constitutiv al societăţii, cu majoritate de voturi a acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi,
cu o reprezentare de
% din capitalul social,
cu
voturi „pentru” şi
voturi „împotrivă” şi voturi „abţineri”
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor aprobă în conformitate
cu prevederile art. 238, alin.1 din Legea nr. 297/2004, data de 20.09.2012, ca dată
de înregistrare.
Art.2. Împuternicirea şi mandatarea doamnei Nuţă Domnica – consilier juridic,
pentru efectuarea operaţiunilor necesare şi legale pentru înregistrarea hotărârilor
adunării generale extraordinare a acţionarilor cât şi realizarea formalităţilor de
publicitate.
Art. 3. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a S.C. PREFAB
S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor
interesaţi.

Preşedinte C.A.,
Ing. Petre Marian Miluţ

Secretar A.G.A.,
ing. Manoliu Nicoleta

