FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
societatii Bucur Obor S.A.
convocata pentru 30/31 Octombrie 2014

Subscrisa ........................................................................................................................, cu sediul in
...................…………..............................................................................................................................
inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul ........................................ sub nr.
..........................., avand cod de inregistrare fiscala ................................................., detinatoare a
........................... actiuni nominative emise de societatea Bucur Obor S.A., inmatriculata la
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/365/1991, Cod Unic
de Inregistrare RO19, reprezentand ..........................% din numarul total de 13.375.750 actiuni
ale Societatii care imi confera un numar de ................................ drepturi de vot in Adunarea
Generala
Ordinara
a
Actionarilor
Societatii,
reprezentata
legal
prin
....................................................., in calitate de ................................................., identificat cu C.I.
/ B.I. / PASS seria ................... nr. ................................ emis de ..............................................., la
data de ..............................., CNP ..............................................................,
Subsemnatul ................................................................................................................, domiciliat în
................................................................................................................................., identificat cu
C.I. / B.I. / PASS seria ................... nr. ................................ emis de ...............................................,
la data de ..............................., CNP .............................................................., detinator a
............................. actiuni nominative, emise de societatea Bucur Obor S.A., inmatriculata la
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/365/1991, Cod Unic
de Inregistrare RO19 („Societatea”), reprezentand ......................% din numarul total de
13.375.750 actiuni ale Societatii care imi confera un numar de ................................ drepturi de
vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii,
in temeiul articolului 18 alin. 2 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, imi exercit dreptul de
vot prin corespondenta corespunzator actiunilor inregistrate in Registrul Actionarilor la data de
3 octombrie 2010, asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor care va avea loc la data de 30 octombrie 2014, ora 10,00, in sala ATLAS a Ramada
Bucharest Parc Hotel din Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, sector 1, sau la data tinerii celei de-a
doua convocari, respectiv 31 octombrie 2014, ora 10:00, in acelasi loc, in cazul in care cea dintai
nu s-ar putea tine, dupa cum urmeaza:
1.

Prezentarea raportului administratorilor pentru anul 2013;
(*)

2.

Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul 2013;

(*)
3.

Prezentarea situatiilor investitiilor efectuate in companie in perioada 2008-2014;
(*)

4.

Prezentarea situatiilor cu privire la licitatiile organizate in perioada 2008-2014;
(*)

5.

Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2013;
pentru

6.

impotriva

Descarcarea individuala de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013;
pentru

7.

1.

Manea Gelu

2.

Pistol Gheorghe

3.

Silviu Pandrea

impotriva

abtinere

impotriva

abtinere

impotriva

abtinere

Numirea auditorului financiar independent;
pentru

8.

abtinere

1.

[Nume canditat]

2.

[Nume canditat]

3.

[Nume canditat]

Revocare/numire administratori;
Revocare
1.

[Nume canditat]

2.

[Nume canditat]

pentru

3.

[Nume canditat]

Numire

9.

1.

[Nume canditat]

2.

[Nume canditat]

3.

[Nume canditat]

abtinere

impotriva

abtinere

Prezentarea unei informari cu privire la stadiul punerii in executare a Sentintei penala
nr. 172/F/25.02.2011 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a II-a penala in Dosarul
nr. 12458.01/3/2004 si adoptarea unei decizii cu privire la modalitatile de repunere in
drepturi a celor 1.344 actionari fraudati;
pentru

11.

impotriva

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate-investitii
pentru anul 2014;
pentru

10.

pentru

impotriva

abtinere

Stabilirea datei de 12.11.2014 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor
asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
pentru

impotriva

abtinere

Actionarul isi asuma intreaga raspundere pentru completarea corecta si transmiterea in
siguranta a prezentului formular de vot. Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, actionarul va
selecta (prin bifare cu “X”) o singura optiune dintre cele trei mentionate mai sus: “pentru”,
“impotriva” sau “abtinere”.
In cazul in care formularul de vot prin corespondenta este ilizibil, contine optiuni contradictorii
sau confuze cu privire la toate si/sau la oricare dintre punctele inserate pe ordinea de zi sau

contine voturi exprimate conditionat, formularul de vot va fi luat in considerare pentru
stabilirea cvorumului, dar nu va fi luat in considerare pentru stabilirea majoritatii referitoare la
punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale unde mentiunile sunt ilizibile, contradictorii sau
confuze.

Acest formular (completat şi semnat de către acţionar şi însoţit de copia actului său de identitate
sau certificatul constatator emis de Registrul Commertului, dupa caz) trebuie transmis sub
forma unui document semnat olograf, în original – transmis prin poştă sau servicii de curierat –
la [...], în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar: “Pentru Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor din 30/31 octombrie 2014 – Formular de vot prin corespondenţă”, astfel încât să
parvină Societatii până la data de 28 octombrie 2014, ora 10:00, sub sancţiunea pierderii
exerciţiului dreptului de vot prin corespondenţă în adunarea generala, conform prevederilor
legii.
(*) aceste puncte aflate pe ordinea de zi nu vor face obiectul unei hotarari propriu
zise, motiv pentru care actionarii nu isi vor exprima votul ci vor putea pune
intrebari, solicita clarificari si solicita inserarea unor mentiuni in procesul verbal
de sedinta.
Data: ....................................
Denumirea actionarului persoana juridica sau numele si prenumele actionarului persoana fizica
(in clar, cu majuscule)

_______________________________________________
Numele, prenumele si functia reprezentantului legal al actionarului persoana juridica
(in clar, cu majuscule):

_____________________________________________
(semnatura si stampila valabila)

