BULETIN DE VOT
PRIN CORESPONDENTA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Din 02.06.2015, ora 11:00
Se completeaza de catre actionar
NUME SI PRENUME / DENUMIRE ______________________________________________________
REPREZENTANT LEGAL (persoana juridica)________________________________________________
CNP (persoana fizica romana actionar sau reprezentant legal) _____________________________________
Nr.pasaport (persoana fizica straina actionar sau reprezentant legal) ________________________________
Cod unic de inregistrare (persoana juridica) ___________________________________________________
NUMAR DE ACTIUNI DETINUTE (inregistrate in Registrul Actionarilor Felinvest la Data de referinta
18.05.2015) ______________________________________________________________
ORDINEA DE ZI
VOTUL*
PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI
1.Aprobarea alegerii membrilor Consiliului de administratie, prin vot
secret. Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii
pentru posturile de administratori este 22.05.2015;

Pentru

Impotrivă

Abţinere

Vot secret

2. Alegerea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului
de audit. Ofertele vor fi depuse pana la data de 22.05.2015.

3. Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang
hotararile A.G.A. Consiliul de Administratie propune ca aceasta data sa
fie 25.06.2015

Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”,
„ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează
nicio căsuţă, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.
Votul secret se exprima pe un buletin de vot separat.
Prezentul buletin de vot este valabil şi pentru cea de-a doua convocare a aceleiaşi AGOA din data de 03
iunie 2015, ora 11:00 (ora României), ce va avea loc la sediul Societății, în cazul în care adunarea nu se
întruneşte legal şi statutar în data de 02 iunie 2015, ora 11:00 (ora României).
Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este cu 48 de
ore inainte de sedinta AGOA.
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Anexez prezentului buletin de vot:
- copia actului de identitate al subsemnatului cu CNP (cod numeric personal) lizibil şi, dacă este cazul,
copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate
de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau paşaport,
pentru cetățenii străini) cu CNP (cod numeric personal) lizibil - dacă există în țara de origine şi care să
permită identificarea subsemnatului în lista acționarilor Societății la data de referință eliberată de SC
Depozitarul Central SA, împreună cu dovada calității de reprezentant legal.
sau
- certificatul constatator al subscrisei, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul
Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o
autoritate competentă din statul de proveniență, indicând printre altele identitatea reprezentantului
legal al subscrisei, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării
generale (pentru acționari persoane juridice) şi care să permită identificarea subscrisei în lista
acționarilor Societății la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA;
şi
- copia actului de identitate al reprezentantului legal al subscrisei (BI sau CI pentru cetățenii români,
sau paşaport pentru cetățenii străini).

Data buletinului de vot prin corespondenta ________________________________

Semnatura actionarului persoana fizica
sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica __________________________________
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