
  

 

 

 

 

C O M U N I C A T 

 

Societatea VRANCART S.A. anunţă investitorii şi acţionarii, în contextul măsurilor 
luate de autoritățile române în legătură cu prevenirea răspândirii virusului COVID-
19, inclusiv Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind starea de 
urgență, solicită acționarilor, ca măsuri preventive de protecție, următoarele:  

- să acceseze materialele informative pentru AGOA în format electronic, 
disponibile pe pagina de internet a societății www.vrancart.ro, secțiunea AGA;  

- să voteze prin corespondență̆, prin utilizarea buletinului de vot prin 
corespondență pus la dispoziție de societate pe pagina de internet 
www.vrancart.ro, secțiunea AGA,  

- să utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnătură electronică 
extinsă încorporată, mai degrabă decât transmiterea prin poșta sau prin curier 
la sediul societății atunci când trimit (i) propuneri cu privire la adăugarea de 
noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, (ii) proiecte de hotărâre, (iii) întrebări 
scrise înainte de AGOA, (iv) procurile pentru reprezentarea în AGOA sau (v) 
Buletinele de Vot pentru votul prin corespondență. 

- să notifice societatea (prin e-mail la adresa laurentiu.dobre@vrancart.ro) cu 
cel puțin 15 zile anterior datei adunărilor generale, în situația în care 
acționarul intenționează să participe direct sau prin împuternicit la AGOA, 
pentru a permite societății să ia toate măsurile organizatorice care se impun în 
contextul arătat, inclusiv solicitarea autorizărilor necesare de la autoritățile 
publice care au competență în această materie. 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor îşi va desfăşura lucrările la sediul firmei 
din municipiul Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, judeţul Vrancea în data de  28 
aprilie 2020, ora 1100, iar dacă  nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum la prima 
convocare, se convoacă pentru a doua oară  în data de  29 aprilie 2020, ora 1100 . 

Relaţii suplimentare la telefon 0237-640800 – int. 274 sau pe e-mail 
laurentiu.dobre@vrancart.ro.  
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