ANGAJAMENT
privind respectarea de către Intermediarii prin care se subscrie în oferta publică de vânzare
aferentă majorării capitalului social al VRANCART S.A. („Oferta”) în cadrul Etapei I
a condițiilor de derulare a ofertei si a prevederilor înscrise în Prospectul aprobat de A.S.F.
DENUMIRE INTERMEDIAR____________________________________________________________
Nr. înmatriculare în Registrul Comerțului____________________________________________________
Cod fiscal / CUI _______________________________________________________________________
Cu sediul în __________________________________________________________________________
Nr și data deciziei A.S.F. ________________________________________________________________
Reprezentată legal prin _________________________________________________________________
În calitate de Intermediar prin care se subscrie în cadrul Ofertei de acțiuni nou emise de către VRANCART
S.A., declară ca a luat cunoștință de, și își asumă următoarele obligații:
1.
să respecte condițiile de derulare a Ofertei și a prevederilor Prospectului simplificat aprobat de
Autoritatea de Supraveghere Financiară prin decizia nr. 1457/17.11.2021;
2.
să transmită către Intermediarul ofertei, GOLDRING S.A., SSIF, la email subscrieri@goldring.ro,
prezentul Angajament înainte de a valida subscrieri și a executa ordine de subscriere în Ofertă din partea
clienților săi
3.
să obțină de la clienții subscriitori în ofertă informația privind intenția acestora de a subscrie și în
Etapa a II-a, pentru satisfacerea prevederilor hotărârii AGEA nr. 1/27.04.2021 privind majorarea de capital
social obiect al Ofertei1
4.
să transmită către Intermediarul ofertei, GOLDRING S.A.2, SSIF, la adresa de email
subscrieri@goldring.ro, lista cu subcriitorii în Etapa I a Ofertei și cu precizarea acelor investitori care șiau exprimat intenția de a subscrie și în Etapa a II-a a Ofertei.

_________________________________, S.S.I.F
Reprezentant legal _______________________________
Semnatura ______________________________________

Persoana desemnată în relatia cu S.S.I.F. GOLDRING SA în această Ofertă:
Nume _______________________________________________
Nr. Telefon/E-mail _____________________________________
Semnătura ____________________________________________
DATA ________________
Potrivit HAGEA Vrancart S.A. nr. 1/27.04.2021, „acţiunile rămase nesubscrise, în urma exercitării dreptului de
preempțiune din Etapa I, se vor oferi spre subscriere către acționarii societății care au subscris și și-au exprimat
opțiunea de subscriere în Etapa II, proporțional cu acțiunile deținute, după același algoritm ca în Etapa I”
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Contact Goldring S.A.: https://www.goldring.ro/, e-mail: subscrieri@goldring.ro, telefon:0744472463
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