SC VES SA Sighişoara

PROCURĂ SPECIALĂ

De reprezentare în Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Acţionarilor SC
VES SA Sighişoara din data de 27 sau 28 Iulie 2009 , ora 12.00, respectiv 13.00 la
sediul societatii din Sighisoara str. M Viteazul nr. 102.
Subsemnatul __________________________________________________ ,
domiciliat în localitatea _______________________________________________ ,
str. _____________________________ , nr. _________ , ap. ________ , posesor al
BI/CI seria ___ , nr. _________ , CNP nr. __________________________________
, ACŢIONAR la SC VES SA Sighişoara având un număr de ______________
acţiuni, care imi confera dreptul la ______________voturi in Adunarea Generala a
Actionarilor,
Imputernicesc prin prezenta pe________________________________________ ,
domiciliat în localitatea _______________________________________________ ,
str. ____________________________ , nr. _________ , ap. _________ , posesor al
BI/CI seria ____ , nr. __________ , CNP nr. _____________________________ , ca
reprezentant al meu

în Adunarile Generale, sa exercite dreptul de

vot aferent

detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor, conform prezentei procuri.

AGA Extraordinară – ORDINEA DE ZI :
1. Majorarea capitalului social de la 93.312.000 actiuni la 136.312.000 actiuni
prin aport in numerar si emiterea unui numar de 43.000.000 noi actiuni, cu
valoarea nominala de 0,1000 lei /actiune, la p retul de emisiune de 0,1000
lei/actiune, prin acordarea dreptului de subscriere la majorare a
actionarilor existenti la data de inregistrare stabilita de AGAE, proportional
cu cota de participare detinuta.
Majorarea de capital social prin aporturi in num erar va fi efectuata in
urmatoarele conditii:
a) Termenul de exercitare a dreptului de preferinta al actionarilor existenti
de a subscrie actiuni va fi de o luna ulterior publicarii hotararii privind
majorarea capitalului social in Monitorul Oficial al Romani ei, Partea a IV
a. Societatea va publica un comunicat de presa pentru informarea
actionarilor privind termenul de exercitare a dreptului de preferinta.
Motivul majorarii capitalului social: pentru sustinerea activitatii curente si
acoperirea deficitului de lichiditati creat in aceasta perioada.

b) Dupa incheierea termenului de exercitare a dreptului de preferinta
eventualele actiuni ramase disponibile vor fi alocate pro -rata actionarilor
care au suprasubscris, iar conducerea societatii va notifica actionarii
care au suprasubscris cu privire la situa tia finala a subscrieriilor (
rezultatul alocarii pro-rata ), mentionand fiecarui actionar numarul de
actiuni ce i-au fost alocate.
c) In cazul in care nu se subscriu toate actiunile disponibile, majorarea de
capital social prin aporturi in numerar se limite aza la valoarea efectiv
subscrisa si varsata.

Pentru

Impotriva

Abtineri

AGA Ordinară – ORDINEA DE ZI :
1. Rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2009.
Pentru

DATA
____________

Impotriva

Abtineri

Numele,prenumele si semnatura acţionarului
_________________________

