
 

 

 

 

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ* 

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor AVICOLA BUCURESTI SA.  

din data de 03/04 aprilie 2019 
 

 

 

Numele/Denumirea acţionarului .................................................................................... 

Domiciliul/Sediu  ...........................................................................................................  

Date de identificare CI seria ....... nr.................., J..../.............../.................................... 

CNP ...........................................................,  CUI ...........................................................  

Număr de acţiuni deţinute ..............  

Numar de voturi ............................. 

 

 

 

 PENTRU  ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE 

ORDINE DE ZI  
 

 
 

 

1. Aprobarea retragerii de la tranzactionare de pe piata 
ATS-AeRO Standard a valorilor mobiliare emise de 

societatea AVICOLA BUCURESTI SA, in temeiul 

prevederilor art. 60, lit. c) din Legea nr. 24/2017 si ale art. 

218 si 115 lit. b) punctul A din Regulamentul ASF nr. 

5/2018. 

 

   

2. Aprobarea radierii valorilor imobiliare din evidenta ASF 
si transformarii societatii in societate de tip inchis, ca 

urmare a retragerii de la tranzactionare.  

 

   

3. Prezentarea si aprobarea Raportului de evaluare a 

actiunilor emise de societatea AVICOLA BUCURESTI SA 

intocmit de evaluatorul autorizat independent CMF 
CONSULTING SRL cu privire la pretul pe actiune care 

urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din 

cadrul societatii. 

 

   

4.  Aprobarea pretului unei actiuni ce urmeaza a fi achitat  

in cazul cererilor de retragere a actionarilor din societare. 

 

   

5. Aprobarea procedurii de exercitare a dreptului de 

retragere a actionarilor si de achitare a contravalorii 

actiunilor in cazul retragerii actionarilor din societate, in 

conformitate cu art. 115 lit. b) punctul A din Regulamentul 

ASF nr. 5/2018 

   

6. Aprobarea mandatarii d-nei Terez Zarug, Director 

General să efectueze toate procedurile și formalitățile 
prevăzute de lege pentru ducerea la indeplinire a Hotararii 

AGEA, să depună și să semneze în acest scop în numele 

societatii , în relatiile cu Registrul comertului, ASF, BVB, 

precum și alte entități publice sau private. Mandatarul sus 

menționat va putea delega puterile acordate conform celor 

de mai sus oricarei persoane după cum consideră necesar. 

 

   



 

*Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise cu respectarea regulilor de identificare mentionate in convocatorul 
adunarii. 

  

 

 

 PENTRU  ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE 

7. Aprobarea datei de 09.07.2019 ca data de inregistrare, 

conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei 

de 08.07.2019 ca data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 
l) din Regulamentul nr. 5/2018. 

 

   

 

 
Data:........................... 
 
Semnătura acţionarului - persoană fizică  Nume şi prenume reprezentant legal al 
             acţionarului – persoană juridică 
 
                 Ştampila persoanei juridice 


