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BULETIN PENTRU VOT PRIN CORESPONDENŢĂ
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. din data de 26/27 Aprilie 2010
SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE ACŢIONARII PERSOANE FIZICE:
Numele si prenumele detinatorului de valori mobiliare: __________________________________
Cod numeric personal: ______________________________
SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE ACŢIONARII PERSOANE JURIDICE:
Denumirea persoanei juridice: ________________________________________
Cod unic de înregistrare: ____________________________
in calitate de actionar al S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., detinand un numar
de ______________________ actiuni, din totalul de 15.645.055 actiuni nominative ale societatii,
prin prezentul imi exprim optiunea de vot in legatura cu punctele inscrise pe ordinea de zi a
A.G.E.A., dupa cum urmeaza:
1. Discutarea si supunerea spre aprobare a modificarii obiectului principal de activitate al societatii,
din cod CAEN 4719 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă
de produse nealimentare, în cod CAEN 6820 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare
proprii sau închiriate.
Pentru
Împotrivă
Abţinere
2. Discutarea si supunerea spre aprobare a modificarii actului constitutiv al societatii cu privire la
obiectul principal de activitate, conform celor ce vor fi decise de actionarii societatii la pct. 1 de pe
ordinea de zi.
Pentru
Împotrivă
Abţinere
3. Stabilirea datei de înregistrare, pentru identificarea acţionarilor asupra carora se răsfrang
hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor. Consiliului de
Administraţie propune ca data de înregistrare data de 10.05.2010.
Pentru
Împotrivă
Abţinere
4. Împuternicirea unei persoane pentru ca, personal, în numele şi pentru toţi acţionarii societăţii să
semneze hotărârea AGEA adoptată şi actul constitutiv actualizat al societătii si să indeplinească
toate formalităţile privind înregistrarea hotarârii AGEA şi a actului constitutiv actualizat la Oficiul
Registrului Comerţului Maramureş şi publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a
IV-a.
Pentru
Împotrivă
Abţinere
Data: _____________________
Semnătura persoanei fizice
_______________________

Nume şi prenume
reprezentant legal al persoanei juridice
_______________________
Semnătura
reprezentantului legal al persoanei juridice
Ştampila persoanei juridice
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Notă:
1. In cazul votului prin corespondenta, acest buletin de vot va fi considerat valid, numai
insotit de un specimen de semnatura notarial si o copie dupa actul de identitate.
2.Buletinul de vot este corect completat atunci cand pentru fiecare dintre punctele de pe
ordinea de zi se exprima o singura optiune, respectiv, « Pentru », « Impotriva »,
« Abtinere ».
3.Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedura in urmatoarele cazuri :
- sunt ilizibile ;
- contin optiuni contradictorii sau confuze;
- sunt exprimate conditionat ;
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