
 
Nr. Formular Subscriere _____________ 

Data (zz/ll/aaaa) ____________ Ora, minutul,secunda (hh/mm/ss) _____________ 

 

FORMULAR DE SUBSCRIERE 

a acţiunilor S.C. ELECTROPUTERE S.A. Craiova  

în cadrul majorării capitalului social  

intermediate de Swiss Capital S.A. 

aprobata prin Decizia A.S.F. Nr. _________________ 
 
 
 
 
Persoane fizice: 

Numele şi prenumele: ................................................................................................ , 

domiciliat în localitatea 

....................................................., adresa: str.................................................................... ,  

nr. ....... , ap....... , judeţul : ............................................... , ţara : ...............................  , 

telefon/fax ........................................, adresa de e-mail: 

.................................................................... ; 

posesor al C.I./Paşaport   seria :..................  ,   nr. ..........................  , eliberat de 

.......................................... , la data de: ............................ , CNP 

.......................................................... ; 

prin reprezentant (dacă este cazul) 

Numele  şi prenumele  reprezentantului  ..................................................................., 

domiciliat  în localitatea 

....................................................., adresa: str.................................................................... ,  nr. 

....... , ap. ...... , judeţul : ............................................. , ţara : ............................... , 

telefon/fax.................................................adresa de e-mail: 

.............................................................. ; 

în baza procurii / împuternicirii nr......../.......................  . 
 
Persoane juridice: 

Denumire: ................................................................................. cu sediul social în 

.........................................., adresa: str. ..............................................., nr. ....... , judeţul: 

......................................,  ţara: ............................ , telefon / fax: 

..................................................... , adresa de  e-mail: ...................................................; 

înmatriculată la Oficiul Registrul Comerţului sub nr. .......................................  , CUI 

..................................  , reprezentată   prin   .....................................................................   ,   în   

calitate   de   ....................................., conform (actului constitutiv/împuternicirii) 

....................................................................................... , 

posesor al C.I./Pasaport   seria :............ ,  nr. ......................... , eliberat de 

......................................... , la data de: ............................, CNP 

..................................................; 
 
 

Având calitatea de acţionar la S.C.  ELECTROPUTERE S.A. Craiova la data de 

22.11.2013, deţinând un număr total de ....................... acţiuni, sunt de acord să particip la 

majorarea capitalului social la S.C. ELECTROPUTERE S.A. Craiova. 



Prin prezentul buletin de subscriere înteleg să subscriu un număr de ................... 
acţiuni, la valoarea de subscriere de 0,1 lei/acţiune, valoarea totală a acţiunilor subscrise fiind 
de .......................... lei. 

Suma aferentă subscrierii s-a achitat în contul Emitentului,   RO 48 BLOM 6304 

9129 4626 0021 deschis la Blom Bank France SA Paris – Romania Branch. Am luat la 

cunoştinţă de faptul că subscrierea se consideră valabilă prin completarea, semnarea şi 

transmiterea către Intermediar a prezentului formular de subscriere, însoţit de documentele 

mentionate in prospect. Acestea trebuie depuse personal sau transmise prin poştă sau curier 

la sediul al Intermediarului Bucuresti, Bd. Dacia, Nr. 20, Cladirea Romana Offices, Et. 4, 

Sector 1, cod postal 010412. 
Am luat la cunoştinţă de faptul că, în cazul în care transmit documentele  aferente 

subscrierii prin poştă sau curier, cu menţiunea pe plic „pentru majorarea capitalului social al 
S.C. ELECTROPITERE  S.A.”, acestea trebuie să ajungă la sediul societăţii până cel târziu 
ultima zi a Perioadei de Subscriere, ora 12.00. 

Declar că, în condiţiile în care suma plătită este mai mică decât contravaloarea 

numărului de acţiuni cuvenite a fi subscrise, sunt de acord cu recalcularea de către Intermediar 

a numarului de acţiuni care pot fi subscrise în cuantumul sumei platite. 
Sunt de acord ca orice sumă suplimentară contravalorii acţiunilor subscrise sau orice 

suma care mi se poate returna ca urmare a suprasubscrierii  să  îmi fie restituita în contul 
....................................................................... deschis la banca .........................., sucursala 
................................, al cărui beneficiar sunt. 

Neachitarea acţiunilor până la termenul limita de subscriere presupune renunţarea 

expresă la subscriere. 

Subscrierile sunt revocabile. Procedura privind revocarea subscrierilor este prezentată 

în Prospect.  

Clauzele prezentului formular nu pot fi anulate sau modificate verbal. Orice 

modificări ale prezentului formular sau orice acte adiţionale la acesta vor fi încheiate în scris, 

inclusiv renunţarea la o astfel de modificare solicitată anterior. 
 
Am luat la cunoştinţă de conţinutul Prospectului, am înţeles şi acceptat condiţiile 

acestuia. 
 
 

Încheiat azi, 

......./......./.......  

 

Nume si Prenume Client     Intermediar 

Semnarura, Stampila     Semnatura,Stampila 
 


