Nr. înregistrare cerere _________
Data __________

BULETIN DE SUBSCRIERE
La majorarea capitalului social al ROMAERO 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
____________,
Sau
Subscrisa, __________________________ [denumirea acţionarului persoana juridica], cu sediul in
____________, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. ________________, având Cod Unic de
Înregistrare
_______________________,
reprezentată
legal
prin
____________________________[nume si prenume, conform actului de identitate], având funcţia
de ___________________________________ [funcţia exactă înscrisă în registrul comerţului],
având calitatea de ACŢIONAR al ROMAERO S.A. deţinând la Data de Înregistrare – 20.08.2012 a
Hotărârii Adunării Generale Extraordinare nr. […] din data de […].07.2012, un număr de _________
acţiuni, reprezentând _________ % din numărul total al acţiunilor ROMAERO 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 ROMAERO S.A.,
din totalul de ____________ acţiuni la care am dreptul legal de preferinţă, plătite integral la
momentul subscrierii, cu valoarea nominală de 2,5 RON fiecare, la preţul de subscriere de 2,5
RON/acţiune, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor
ROMAERO S.A. nr. […] din data de […].07.2012 şi cu prevederile legale în vigoare.
Suma aferentă subscrierii în valoare totală de ____________________ s-a achitat
(a) prin virament în contul RO45RNCB0082044172700001 deschis la B.C.R. - Unirea, prin ordinul de
plată nr. ____________________ din data de ____________________, vizat de bancă la aceeaşi
dată cu data subscrierii.
sau, în cazul conversiei creanţei lichide şi exigibile,
(b) prin conversia creanţei lichide şi exigibile în valoare de ____________________ constând în
____________________.
Am luat la cunoştinţă de faptul că subscrierea se consideră valabilă prin completarea şi depunerea
la sediul ROMAERO S.A. a buletinului de subscriere însoţit de dovada plăţii integrale a virării valorii
totale a acţiunilor subscrise în contul Societăţii.
Nedepunerea buletinului de subscriere împreună cu dovada achitării acţiunilor subscrise şi
respectiv creditarea contului de subscriere atrage nulitatea prezentului buletin de subscriere.

Prin semnarea prezentului buletin de subscriere îmi dau acordul pentru subscrierea acţiunilor
emise de ROMAERO S.A. în condiţiile prevăzute de Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor ROMAERO S.A. nr. […] din data de […].07.2012.

Prezentul formular este completat in 2 ( doua ) exemplare , unul pentru societate si unul pentru
acţionar.
Anexez la prezentul formular copii/original ale următoarelor documente:
În cazul acţionarului persoană fizică:
- 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;
- Ordin de plată sau, după caz, documente privind creanţa lichidă şi exigibilă.
În cazul acţionarului persoană juridică:
- Copie conform cu originalul a certificatului de înregistrare al acţionarului persoană juridică
sau alt act echivalent pentru acţionarul persoană juridică;
- Originalul procurii speciale de reprezentare acordat pentru subscriere;
- Copie conform cu originalul act identitate al reprezentantului legal şi/sau convenţional din
care să rezulte că persoana care semnează formularul de subscriere este reprezentantul
legal al persoanei juridice subscriitoare;
- Ordin de plată sau, după caz, documente privind creanţa lichidă şi exigibilă.

Semnătura acţionarului/reprezentantului

