ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACŢIONARILOR
PETROLEXPORTIMPORT S.A.
din 01/02.10.2018
B U L E T I N DE V O T
PRIN CORESPONDENŢĂ

ORDINEA DE ZI:

1. Informarea Adunarii Generale a Actionarilor cu privire la situatia financiara si activul

net ale
societatii, a procedurii de executare silita a imobilului situat in Bucuresti, B-dul Unirii, nr. 72, bl.
J3C, Tronson 1, Sector 3, la cererea creditorului PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. in dosarul de
executare nr. 103 EP/2018 si a subrogatiei legale intervenite in drepturile creditorului ipotecar prin
executarea bunurilor proprietate personala a garantilor persoane fizice.

2.

PENTRU
ÎMPOTRIVĂ
ABŢINERE
Aprobarea formularii cererii de deschidere a procedurii simplificate a insolventei conform Legii
nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, avand in
vedere si cauzele concurente de dizolvare de la pct. 1.
PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABŢINERE

3. Imputernicirea dlui Popescu Alexandru - Preşedintelui Consiliului de Administraţie să semneze
în numele Societăţii cererea de deschidere a procedurii simplificate a insolventei .
PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABŢINERE

4. Aprobarea datei de 23.10.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, în
conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi
operaţiuni de piaţă.
PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABŢINERE

5. Aprobarea datei de 22.10.2018 ca dată “ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la

care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacţionează fără
drepturile care derivă din Hotărâre, în conformitate cu prevederile din Regulamentul ASF
nr.5/2018.
PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABŢINERE

6. Împuternicirea dlui Popescu Alexandru - Preşedintelui Consiliului de Administraţie să semneze în
numele Societăţii, Procesul Verbal al şedinţei, Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor, documentele, formularele şi cererile adoptate/ întocmite în scopul sau pentru
executarea Hotărârii prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acţionarilor, precum şi pentru a
efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate şi publicarea Hotărârii.

PENTRU

Acţionar,
.......................................
.......................................

ÎMPOTRIVĂ

ABŢINERE

