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Societate comercială de industrializare a laptelui
Gloriei or.2, cod 080556, Giurgiu, România
CIF-RO 1292426, R.c.J 52113/1991
Capital social integral subscris şi vărsat : 1719450,7 Iei
Strada

Telefon:

+ 40

246 210 225; Fax:

+ 40

246 210 265

e-mail: lacta_sa~r@bvnet.ro

COMUNICAT
referitor modificare formulare procuri speciale-

SC LACTA SA Giurgiu reaminteşte acţionarilor că în data de
28/29.04.2010 va avea loc Adunarea Generală Ordinară şi Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor .
La adunare sunt Îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii
înregistraţi În registrul acţionarilor , ţinut de SC DEPOZITARUL
CENTRAL SA Bucureşti, la sfârşitul zilei de 05.04.2010 , considerată dată
de referinţă •
Fiecare acţionar poate participa la lucrările adunării în nume
propriu sau prin reprezentare pe bază de procură specială, încrediuţată
altui acţionar al SC LACTA SA Giurgiu, iar în
situaţia în care
reprezentantul nu are calitatea de acţionar al SC LACTA SA Giurgiu,
procura va fi dată în formă autentică sau certificată de avocat.
Acţionarii au dreptul de a desemna orice persoană fizică sau
juridică, cu capacitate de exerciţiu, să-i reprezinte pentru a participa şi vota
îD AGOA şi AGEA, cu excepţia administratorilor societăţii.
Procura specială se completeză în 3 exemplare originale, câte un
exemplar pentru fiecare: acţionar, reprezentant, emitent.
Procurilespeciale
vor fi depuse în original până la data de
26.04.2010, ora 10,00.
Întrucât la solicitarea unui acţionar semnificativ s-a completat
Ordinea de zi pentru AGEA din 28129.04.2010(a se vedea raportul curent
din 13.04.2010), FORMULARELE DE PROCURĂ SPECIALĂ AFIŞA TE
INIŢIAL pe site-ul societăţii AU FOST MODIFICATE fiind completate cu
noile puncte introduse pe ordinea de zi şi pot fi obţinute de la sediul
societăţii, din mUD.Giurgiu, Str.Gloriei nr. 2, sau de pe website-ul nostru
www.lactagiurgiu.ro
sau pot fi solicitate prin e-mail la adresa
lacta_saJr@bvnet.rosau
prin fax la numărul 0246210265.
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