Acest formular (completat şi semnat de către acţionar persoană fizică şi însoţit de copia actului
de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate / completat şi
semnat de reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică, însoţit de documentul oficial
care îi atestă calitatea de reprezentant legal – exemplu: actul constitutiv, extras/certificat
constatator eliberat de Registrul Comerţului, nu mai vechi de 30 de zile, şi copia certificatului de
înregistrare), trebuie să parvină în original până la data de 26 aprilie 2013 ora 1630, la sediul
S.C.”SAB RĂDĂUŢI”S.A. din Municipiul Rădăuţi, Calea Crenăuţi nr. 47, Judeţul Suceava, cod
poştal 725400
FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C.”SAB RĂDĂUŢI”S.A.
convocată pentru 29/30 aprilie 2013

Subsemnatul ____________________________________, domiciliat în ________________,
strada _______________________________, nr. _________, bloc ________, scara _____, etaj
_____, ap. _____, judeţ/sector _______________, ţara _____________, identificat prin
C.I./B.I./Paşaport/Legitimaţie de şedere seria ____________ nr. ________________, eliberat de
_________________________ la data de ____________________, cu valabilitate până la data de
___________________, având codul numeric personal _______________________, deţinător al
_________________ acţiuni emise de S.C.”SAB RĂDĂUŢI”S.A., înmatriculată la O.R.C.
Suceava sub nr. J33/21/1991, C.I.F. RO737852, reprezentând _________% din numărul total de
416.142 acţiuni ale S.C.”SAB RĂDĂUŢI”S.A. care îmi conferă un număr de __________
drepturi de vot în Adunarea Generală a Acţionarilor reprezentând _______% din totalul de acţiuni
/ drepturi de vot emise de S.C.”SAB RĂDĂUŢI”S.A.
Sau
Subscrisa ________________________________________, cu sediul în _______________,
identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comerţului ____________________, având
CUI ________________, deţinătoare a __________ acţiuni emise de S.C.”SAB RĂDĂUŢI”S.A.,
înmatriculată la O.R.C. Suceava sub nr. J33/21/1991, C.I.F. RO737852, reprezentând
_________% din numărul total al acţiunilor emise de S.C.”SAB RĂDĂUŢI”S.A. care îmi conferă
un număr de __________ drepturi de vot în Adunarea Generală a Acţionarilor reprezentând
_______% din numărul total de acţiuni de 416.142 acţiuni ale S.C.”SAB RĂDĂUŢI”S.A.,
reprezentată legal prin ________________________, în calitate de _______________________,
posesor al C.I./B.I./Paşaport/Legitimaţie de şedere seria ____________ nr. ________________,
eliberat de _________________________ la data de ____________________, cu valabilitate
până la data de ___________________,
În temeiul art. 18 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, îmi exercit dreptul de vot prin
corespondenţă aferent deţinerilor de acţiuni înregistrate în Registrul Acţionarilor S.C.”SAB
RĂDĂUŢI”S.A. la data de referinţă 16.04.2013, asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor S.C.”SAB RĂDĂUŢI”S.A. care va avea loc în data de 29 aprilie
2013 ora 1000 la sediul S.C.”SAB RĂDĂUŢI”S.A. din Municipiul Rădăuţi, Calea Cernăuţi nr. 47,
Judeţul Suceava, sau la data ţinerii celei de-a doua Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor
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S.C.”SAB RĂDĂUŢI”S.A. în data de 30 aprilie 2013, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea
ţine, după cum urmează (se va completa, după caz, cu pentru, împotrivă sau abţinere):

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
Votul
Punctul de pe ordinea de zi
PENTR ÎMPOTRIV
U
Ă
1. Prezentarea raportului administratorilor şi a
raportului
auditorului
financiar;
discutarea,
aprobarea şi/sau modificarea situaţiilor financiare
anuale aferente exerciţiului financiar 2012 pe baza
rapoartelor administratorilor şi a auditorului
financiar; acoperirea pierderii înregistrate la
31.12.2012 din rezerve constituite ca surse proprii de
finanţare.
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru
exerciţiul financiar 2012.
3.Stabilirea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli
pentru exerciţiul financiar 2013; Stabilirea
programului de activitate pentru exerciţiul financiar
2013.

ABŢINER
E

4.Fixarea remuneraţiei cuvenite pentru exerciţiul în
curs administratorilor şi membrilor comisiei de audit
intern
5.Aprobarea datei de înregistrare propuse de
Consiliul de Administraţie de 21.05.2013, conform
art. 238 din Legea 297/2004
6.Diverse -ratificarea hotărărilor Consiliului de
Administraţie de la A.G.O.A din 27.04.2012 şi până
în prezent şi care intră în competenţa Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor
7. Împuternicirea Domnului Salameh Nawaf –
Preşedinte al Consiliului de Administraţie, care are
funcţia şi de Director general al societăţii să încheie
şi să semneze toate actele juridice necesare pentru
ducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări
Generale Ordinare a Acţionarilor.
8. Împuternicirea d-lui Hulubiac Bogdan Mihai
pentru efectuarea formalităţilor legale privind
înregistrarea hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul
Registrului Comerţului.
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Acţionarul îşi asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă şi transmiterea în
siguranţă a prezentului formular de vot.
Anexez prezentei:
1.) Copia actului de identitate valabil1 (B.I./C.I./Paşaport/Legitimaţie de şedere);
2.) Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, nu mai vechi de 30 de zile2, sau altă
dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al
acţionarului persoană juridică;
3.) Copia actului de identitate al mandatarului (B.I./C.I./Paşaport/Legitimaţie de şedere) (dacă
va fi cazul)
4.) Procură specială pentru mandatar, în original (dacă va fi cazul);
5.) Număr de telefon pentru contact _______________________
DATA: ______________________

Numele şi prenumele acţionarului persoană fizică
sau a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică (în clar, cu majuscule)
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_______________________________________
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_______________________________________
(semnătura)

___________________________________
1
În cazul acţionarului persoană fizică
2
În cazul acţionarului persoană juridică
3
În cazul acţionarului persoană juridică, se va menţiona funcţia reprezentantului legal
4
În cazul acţionarului persoană juridică, se va aplica şi ştampila valabilă

Criterii de anulare a votului:
- Nemarcarea niciuneia dintre opţiunile de vot “Pentru”, “Împotrivă” sau “Abţinere”
pentru propunerea supusă votului, duce la anularea voturlui;
-

Marcarea a două sau a trei dintre opţiunile de vot “Pentru”, “Împotrivă” sau “Abţinere”
pentru propunerea supusă votului, duce la anularea votului
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