
CEPROHART SA BRAILA
J09/649/1991
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Braila, B-dul AL.I.Cuza , nr.3

CEPROHART S.A.
BRAILA, B-DUL AL.I.CUZA, NR.3, 

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 27.04.2020/28.04.2020

Nume si  prenume  (pentru actionar persoana fizica) sau  Denumire  (pentru actionar persoana
juridica): 
______________________________________________________________________________
___________________ 
Numele si prenumele reprezentantului legal 
______________________________________________________________ 
(pentru actionarul persoana juridica): 
Cod Numeric Personal  /     Cod Unic de 
Inregistrare________________________________________________________ 
(pentru actionar persoana fizica) (pentru actionar persoana juridica) 
Nr.actiuni ______________________________________________ 

Nr.crt Textul propunerilor de hotarari supuse votului Pentru Împotriva Abținere
1 Aprobarea radierii Sucursalei Societății CEPROHART SA

Brăila, situată în localitatea Suceava, Calea Unirii, nr.24,
înregistrată la ORC Suceava sub nr.  J33/805/1996,  CUI
8838569,  ca  urmare  a  încetării  activității  Sucursalei
Suceava a CEPROHART SA Brăila.

2. Aprobarea  conținutului  actului  modificator  al  actului
constitutiv al CEPROHART SA Brăila.

3. Aprobarea datei  de 14.05.2020 ca dată de înregistrare a
acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor
adoptate  de  către  Adunarea  Generală  Extraordinară  a
Acționarilor societății.

4. Aprobarea împuternicirii juristului societății, doamna Geta
Dulgheru, să procedeze la publicarea în MO partea a –IV-
a  și  înregistrarea  la  ORC  Brăila  a  Hotărârilor  AGOA
adoptate din data de 27.04.2020 (prima convocare) sau din
28.04.2020 (a doua convocare).

Pentru fiecare punct al ordinii de zi, conform optiunii personale, se va marca cu X numai una din
casutele aferente votului: Pentru, Impotriva sau Abtinere.

Nume si prenume Semnatura

__________________________
________________________________



Data:____________________

1 Formularul de vot semnat si datat, in original, insotit de documente, se poate transmite electronic, semnat olograf si
cu semnatura electronica extinsa la adresa de mail office@ceprohart.ro  se poate transmite postal sau se poate depune la
sediul social al CEPROHART SA BRAILA, pana la data de 24.04.2020,ora 12,00. 
2 Se ataseaza copie act identitate semnatar. 
3 Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica. 
4 Semnatura olografa a actionarului persoana fizica sau semnatura olografa si stampila (dupa caz) pentru reprezentantul
legal al actionarului persoana juridica. 
5 Completarea datei este conditie obligatorie de validitate buletin. 
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