FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru Adunarea Generala Ordinar a Actionarilor VRANCART S.A. ADJUD convocata pentru
data de 28(29) aprilie 2014
Subsemnatul ...................................................... (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale
reprezentatantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant
legal al
................................................. (se va completa numai pentru actionari persoane juridice) identificat ca
actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta, adica 16.04.2014, cu CI/BI/CUI ..............................
avand domiciliul/sediul in ......................................... detinator a ……………....... actiuni reprezentand
............% din totalul de 863.717.920 actiuni emise de Societatea Comerciala VRANCART S.A
ADJUD, care imi confera dreptul la …..………..... voturi¹ in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
reprezentand ............% din totalul drepturilor de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor VRANCART S.A Adjud ce va avea loc in data de 28.04.2014, ora 1100 , la sediul
societatii sau in data de 29.04.2014, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea
tine la prima convocare si de documentatia pusa la dispozitie de societate, prin prezentul formular imi
exercit votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza:
Ordinea de zi
P

1.

Aprobarea situa iilor financiare ale exerci iului financiar 2013, pe baza rapoartelor
prezentate de consiliul de administra ie i de auditorul financiar.

2.

Raportul Pre edintelui consiliului de administra ie privind coordonarea activit ii
consiliului de administra ie în anul 2013.

3.

Aprobarea desc rc rii de gestiune a consiliului de administra ie pentru exerci iul
financiar 2013.

4.

Aprobarea Bugetului de venituri i cheltuieli pentru exerci iul financiar 2014.

5.

Revocarea tuturor membrilor actualului Consiliu de Administra ie al VRANCART
S.A. Adjud
Alegerea unui nou Consiliu de Administra ie al VRANCART S.A. Adjud pentru o
perioad de 4 ani, în urm toarea component :
1. Botez Mihai Marcel
2. Dulgheru Andrei
3. Ciucioi Ionel Marian
4. Bîlteanu Drago -George
5. Grigore Aurelia Gabriela
6. Cuzman Ioan
7. Najib El Lakis

6.

Î

A

7.

Aprobarea remunera iei cuvenite membrilor Consiliului de Administra ie pentru
exerci iul financiar ce se va încheia la data de 31.12.2014, în sum de 2.500 lei net.

8.

Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunera iilor suplimentare ale membrilor Consiliului de
Administra ie, în sum net de 300.000 lei/anual.

9.

Aprobarea limitei generale a remunera iei lunare prev zute în contractul de mandat a directorului
general în sum net de 650.000 lei/anual.

10.

Aprobarea datei de 16 mai 2014 ca dat de înregistrare, dat care define te ac ionarii asupra c rora se
r sfrâng hot rârile luate în cadrul Adun rii Generale Ordinare a Ac ionarilor din data de 2829.04.2014.

Legenda: P-Pentru Î- Împotriv
A - Ab inere
¹Conform actului Constitutiv al VRANCART S.A, o ac iune d dreptul la un vot în Adunarea General a Ac ionarilor
.................................................................... .....................................................................
(numele, prenumele de in torului de ac iuni)
(denumirea de in torului de ac iuni persoana juridic )
L.S.
Semn tura de in torului de ac iuni .............
Numele, prenumele i semn tura reprezentantului
Pentru
legal al de in torului de ac iuni persoana juridical
Persoane
Data .........................................
...................................................................
juridice

