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BULETIN DE SUBSCRIERE 

La majorarea capitalului social al PRUTUL S.A.  

 

 

  

Subsemnatul/Subsemnata, ____________________________ [nume si prenume al 

acţionarului persoana fizică, conform actului de identitate], identificat/a prin ________ [act de 

identitate], seria ____, numărul ____________, emis de ______________, la data de 

________________, domiciliat/a in  ___________________________ [adresa completa, 

conform actului de identitate], cod numeric personal ________________, 

 

având calitatea de ACŢIONAR al PRUTUL S.A. deţinând la Data de Referință – 

14.01.2022 a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare nr. 1 din data de 17.01.2022, un 

număr de _________ acţiuni, reprezentând _________ % din numărul total al acţiunilor 

PRUTUL S.A., 

 

Prin prezentul buletin de subscriere înţeleg să-mi exercit dreptul de preferinţă şi să 

subscriu în cadrul majorării capitalului social un număr de ____________ acţiuni noi 

emise de PRUTUL S.A., din totalul de ____________ acţiuni la care am dreptul legal de 

preferinţă.  

 

Astfel, plata celor ___________ actiuni nou emise, cu valoarea nominală de 116 RON 

fiecare, la preţul de subscriere de 116 RON/acţiune, la care subscriu, în conformitate cu 

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor PRUTUL S.A. nr. 1 din data 

de 17.01.2022 şi cu prevederile legale în vigoare, se realizeaza, dupa caz, astfel: 

 

a. prin compensarea de drept a creantei certe, lichide si exigibile in cuantum de 

__________ lei pe care o detin impotriva Societatii, si 

b. prin plata in numerar a diferentei, în valoare totală de _________________ lei, ce 

s-a achitat prin virament în contul RO70 RZBR 0000 0600 0098 8339 deschis la 

RAIFFEISEN BANK SA, prin ordinul de plată nr. ____________________ din data 

de ____________________, vizat de bancă, cu mentiunea „valoare actiuni noi 

subscrise in procedura majorare capital social”. 
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Am luat cunoştinţă de faptul că subscrierea se consideră valabilă prin completarea şi 

depunerea la sediul PRUTUL S.A. a buletinului de subscriere, însoţit de dovada plăţii 

sumei de ______________ în contul Societăţii (in situatia punctului b. de mai sus). 

 

Prin semnarea prezentului buletin de subscriere îmi dau acordul pentru subscrierea 

acţiunilor emise de PRUTUL S.A. în condiţiile prevăzute de Hotărârea Adunării 

Generale Extraordinare a Acţionarilor PRUTUL S.A. nr. 1 din data de 17.01.2022. 

 

Prin semnarea prezentului buletin de subscriere îmi dau acordul pentru subscrierea 

acţiunilor emise de PRUTUL S.A. în condiţiile prevăzute de Hotărârea Adunării 

Generale Extraordinare a Acţionarilor PRUTUL S.A. nr. 1 din data de 17.01.2022. 

 

Prezentul formular este completat in 2 ( doua ) exemplare, unul pentru societate si unul 

pentru acţionar. 

 

Anexez la prezentul formular copii/original ale următoarelor documente: 

- Copie conform cu originalul act identitate acţionar persoană fizică; 

- Originalul procurii speciale de reprezentare acordat pentru subscriere, după caz; 

- Copie conform cu originalul act identitate reprezentant, după caz; 

- Ordinul de plată. 

 

 

Semnătura acţionarului/reprezentantului     Data, 

 

_______________________________      ___________ 
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