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RAPORT CURENT 

conform regulamentului A.S.F. nr. 5/2018  
 
Data raportului: 13.04.2020 
Denumirea emitentului: PREFAB  S.A.  
Sediul Social: Bucureşti, Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1 
Numărul de telefon/fax : 021-3315116/ 021-3305980 – 0242-311715/0242-318975 
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului – RO 1916198 
Numarul de ordine în Registrul Comerţului – J40/9212/2003 
Capitalul social subscris şi vărsat – 24.266.709,5 lei  
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori 
Bucureşti 
 
Evenimente importante de raportat: Comunicat cu privire la modul de desfasurare a sedintei 
A.G.O.A. si A.G.E.A. din data de 29/30.04.2020 in contextul epidemiei COVID-19 
 
 
            In contextul restrictiilor impuse de autoritatile competente ale statului pentru gestionarea 
situatiei generate de COVID-19,ca urmare a instituirii starii de urgenta prin Decretul 
nr.195/16.03.2020 si avand in vedere prevederile Ordonantelor militare precum si a altor dispozitii ale 
autoritatilor statului impuse in aceasta perioada privind limitarea deplasarilor si interzicerea formarii 
grupurilor mai mari de 3 persoane, cat si a Regulamentului A.S.F. nr.5/2020, societatea PREFAB S.A., 
solicita actionarilor urmatoarele : 

- sa acceseze materialele aferente ordinii de zi pentru sedintele A.G.O.A. si A.G.E.A. din data de 
29/30.04.2020 in format electronic, disponibile pe website-ul societatii www.prefab.ro- sectiunea 
Actionariat-A.G.A.; 

- sa voteze prin corespondenta, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondenta pus 
la dispozitie de societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pe website-ul societatii 
www.prefab.ro- sectiunea Actionariat-A.G.A., ca metoda alternativa a participarii directe sau prin 
reprezentant. 

      Descrierea modalitatii de vot prin corespondenta se regaseste in convocatorul adunarii postat pe 
website-ul societatii www.prefab.ro- sectiunea Actionariat-A.G.A. 

      Formularele de vot prin corespondenta insotite de documentele legale vor fi transmise pentru a 
fi inregistrate pana la data de 27.04.2020, ora 1000  astfel: 

- la registraturile de la sediul social a PREFAB S.A., din str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 
1, Bucureşti sau a Punctului de Lucru din Calaraşi, str. Bucureşti, nr. 396, prin orice forma de curierat, 
in plic inchis, cu mentiunea „Pentru A.G.O.A/A.G.E.A din data de 29/30.04.2020”; 

- transmise prin e-mail la adresa actionariat@prefab.ro, mentionand la subiect „Pentru 
A.G.O.A/A.G.E.A din data de 29/30.04.2020”. 

     PREFAB S.A. va asigura prin salariatii proprii desfasurarea sedintelor A.G.O.A.si A.G.E.A. in 
conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

 
Consiliul de Administraţie al  PREFAB S.A. 

Preşedinte 
Ing.  Marian Petre Miluţ                                                                  


