




Voturi exprimate:                            2.725.325             (77,5233% din numarul total de drepturi de vot)                                   

(% este calculat din voturile exprimate)

Ordinea de zi:       Pentru Impotriva Abtineri Anulate Fara optiune*

Art.1.   Se aproba efectuarea de către Consiliul de Administrație de

tranzacții pe piața de capital și de tranzacții cu valori mobiliare care nu sunt

admise la tranzacționare sau nu sunt tranzacționate în cadrul unui loc de

tranzacționare, în valoare maxima de 2.500.000 lei, pe o perioada de 12 luni

de la data adoptarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a

Actionarilor.

  2.725.325            

(100%)

% % % %

Art. 2.Se aproba modificarea și completării Actului Constitutiv al societății,

după cum urmează:

a)  Art.6 din Capitolul II denumit Obiectul de activitate la Activități 

  2.725.325            

(100%)
% % % %

Art. 4. Se aproba împuternicirea Directorului General al societății, cu

posibilitatea de substituire pentru a reprezenta societatea, a semna

şi pentru a efectua toate actele şi formalităţile de publicitate, de

ȋnregistrare, semnare şi implementare a hotărârilor adoptate de

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la Oficiul Registrului

Comerțului, și alte autorități competente.

2.725.325 

(100%)

% % % %

Art. 5. Aprobarea datei de 30.07.2021 ca dată de înregistrare şi a

datei de 29.07.2021 ca ex- date. 

2.725.325 

(100%)
% % % %

* fără opțiune – nu s-au exprimat opțiunile de vot ”Pentru”, “Împotrivă” sau “Abținere” pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi

Prezenta actionari detinatori actiuni drept de vot: 2.725.325     (77,5001% din capitalul social total)

REZULTATUL VOTĂRII PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A S.C.CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA S.A. din data de 12.07.2021

Acţiuni cu drept de vot :                3.515.490                       Capital social total  8.791.365               

Art. 3. Se aproba ȋmputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație

al societăţii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotărârile

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor şi orice alte documente

conexe, inclusiv actul constitutiv actualizat.

  2.725.325            

(100%)

% % % %


