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03.02.2022 

 

ANUNT 

IN ATENTIA ACTIONARILOR PRUTUL SA 

 

 

 

In conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare nr. 1 din data de 

17.01.2022, Prutul SA anunta ca sunt disponibile buletinele de subscriere, pentru 

persoane fizice si pentru persoane juridice, pentru exercitarea dreptului de preferinţă in 

vederea subscrierii actiunilor nou emise în cadrul majorării capitalului social. 

 

Subscrierea acţiunilor noi se va face pe baza formularului de subscriere, insotit dupa caz 

de dovada achitarii diferentei, functie de numarul de actiuni subscrise. 

Buletinul de subscriere completat si semnat se trimite, insotit dupa caz de dovada platii, 

in original prin posta, prin scrisoare recomandata, sau se depune in original, sub 

semnatura de primire, la secretariatul de la sediul Societatii din str. Ana Ipatescu nr. 12, 

Galati. Neindeplinirea acestor formalitati atrage nulitatea buletinul de subscriere. 

 

Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de 30 de zile calendaristice, cu 

incepere din a 2-a zi lucratoare de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul 

Oficial al Romaniei Partea a IV-a. Informatia cu privire la data efectiva a publicarii se va 

regasi pe site-ul Societatii www.prutul.ro, la sectiunea „Noutati – Anunturi publice”. 

 

Numarul de actiuni noi emise, oferite spre subscriere fiecarui actionar, sunt evidentiate 

prin Hotararea nr. 1/17.01.2022 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 

comunicata fiecarui actionar, anexata adresei de informare comunicata in data de 

02.02.2022. 

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să luaţi legătura cu reprezentantii Societăţii 

la telefon nr. 0236/46.09.11 sau 0740/108.552 sau la sediul Societatii – secretariat, din str. 

Ana Ipatescu nr. 12, Galati, de luni pana vineri, intre orele 900-1700. 

 

Buletinul de subscriere poate fi solicitat, in format letric, si de la sediul Societatii – 

secretariat, din str. Ana Ipatescu nr. 12, Galati, de luni pana vineri, intre orele 900-1700 
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