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SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.  
Baia Mare, Bd. Unirii nr. 10, jud. Maramures 

Fax: 0362 -401227, Tel: 0262 – 225371,0262-225285 

Cod fiscal: RO 6076555;  Nr.Reg.Com. J24/1628/1994 

Capital social subscrissivarsat: 1.564.505,5 lei 

RO05BRDE250SV10209902500, BRD Baia Mare 

www.maramuresul.ro; email:secretariat@maramuresul.ro 

 

BULETIN PENTRU VOT PRIN CORESPONDENŢĂ 

pentruAdunareaGeneralăExtraordinară a Acţionarilor 

Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.  din data de18/19.04.2016 

 

SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE ACŢIONARII PERSOANE FIZICE: 

Numeleșiprenumeledeținătorului de valorimobiliare: __________________________________ 

Cod numeric personal: ______________________________ 

 

SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE ACŢIONARII PERSOANE JURIDICE: 

Denumireapersoaneijuridice: ________________________________________ 

Cod unic de înregistrare: ____________________________ 

Punctul de pe ordinea de zi 

Votul 

(se va completa, după caz, cu  “X” 

căsuțacorespunzatoarevotului pentru, 

împotrivă sau abţinere) 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE 

1. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii dupa cum 

urmeaza : 
 

- Art. 13.2. cuurmatorulcontinut : “13.2. Reprezentareaacţionarilorîn 

AGEA / AGOA se va putea face 

prinalţiacţionarisauterţepersoaneînbazauneiprocurispeciale, care se vor 

depuneobligatoriuîn original, la  administratorulsocietăţii, cu minimum 5 

zileînainte de data fixatăpentruţinereaadunăriigeneraleşi vor fi retinute de 

societate, facandu-se mentiunedespreaceasta in procesul-verbal” se modifica si 

va aveaurmatorulcontinut :      „ 13.2. Reprezentareaacţionarilorîn AGEA / 

AGOA se va putea face 

prinalţiacţionarisauterţepersoaneînbazauneiprocurispeciale, care se vor 

depuneobligatoriuîn original, la  administratorulsocietăţii, cu minimum 48 ore 

înainte de data fixatăpentruţinereaadunăriigeneraleşi vor fi retinute de 

societate, facandu-se mentiunedespreaceasta in procesul-verbal”; 

- Art. 14.12.4 cuurmatorulcontinut : “14.12.4. La  fiecareşedinţă  se  va  

întocmi  un  proces-verbal,  care  va  cuprindenumeleparticipanţilor ,  

ordineadeliberărilor ,  deciziileluate,  numărul  de  

voturiîntruniteşiopiniileseparate. Procesul-verbal se va semna de 

cătrepreşedintele de şedinţăşi de cătrecelpuţin 2 administratori. ” se modifica si 

va aveaurmatorulcontinut  “14.12.4. La  fiecareşedinţă  se  va  întocmi  un  

proces-verbal,  care  va  cuprindenumeleparticipanţilor ,  ordineadeliberărilor ,  

deciziileluate,  numărul  de  voturiîntruniteşiopiniileseparate.  Procesul-verbal 

se va semna de cătrepreşedintele de şedinţăşi de cătrecelpuţin un 

altadministrator.” 

- Eliminarea art. 10.3.  Actionarii reprezentand intreg capitalul social 

vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să ţină o adunare generală şi 

să ia orice hotarâre de competenţa adunării, fără respectarea formalităţilor 

cerute pentru convocarea ei, conform art. 121 din Legea nr. 31/1990.  

- Eliminarea art 10.4. Adunările generale se vor putea ţine şi prin 

corespondenţă, dacă acest fapt va fi menţionat în convocator. 
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- Alin.1 al Art. 10.5. cuurmatorulcontinut : “Adunareaordinară se 

întruneştecelpuţin o data pe an, încelmult 5 luni de la 

încheiereaexerciţiuluifinanciar, pentruexaminareabilanţului, contului de profit 

şipierderipeanulprecedentşipentrustabilireaprogramului de activitateşi a 

bugetuluipeanulîncurs. ”  se modifica si va 

aveaurmatorulcontinut:“Adunareaordinară se întruneştecelpuţin o data pe an, 

încelmult 4 luni de la încheiereaexerciţiuluifinanciar, 

pentruexaminareabilanţului, contului de profit 

şipierderipeanulprecedentşipentrustabilireaprogramului de activitateşi a 

bugetuluipeanulîncurs. ”  

 

   

2. Actualizarea actului constitutiv al societatii avand in vedere 

modificarile propuse a fi efectuate conform pct. 1 de pe ordinea de zi a 

AGEA. 

   

3. Aprobarea datei de 24.05.2016 ca data de înregistrare care serveste la 

identificarea acţionarilor asupra carora se vor răsfrânge efectele  

hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. 

   

4. Aprobarea datei de 23.05.2016 ca ex date, respectiv data anterioara 

datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al 

hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care 

deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din 

Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale 

actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale 

modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru 

modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia 

Nationala a Valorilor Mobiliare (denumit in continuare Regulamentul 

CNVM nr. 6/2009). 

   

5. Aprobarea mandatarii doamnei Simon Anamaria, Presedinte al 

Consiliului de Administratie al societatii,  să semneze, în numele si pe 

seama actionarilor societătii, hotărârea A.G.E.A. adoptată si actul 

constitutiv actualizat al societatii. 

   

6. Aprobarea mandatarii doamnei Şimon Anamaria, Presedinte al 

Consiliului de Administratie al societatii, să îndeplinească toate 

formalităţile privind înregistrarea hotărârii A.G.E.A la ORCT 

Maramures. 

   

 

Semnătura persoanei fizice     Nume şi prenume  

_______________________                                               reprezentant legal al persoanei juridice 

_______________________ 

 

 Semnătura                             

 reprezentantului legal al persoanei juridice 

 Ştampila persoanei juridice 

 

Notă: 

1.Încazulvotuluiprincorespondență, acestbuletin de vot va fi consideratvalid, numaiînsoțit de un specimen de 

semnatură notarial și o copiedupăactul de identitate. 

2.Buletinul de vot este corectcompletatatuncicândpentrufiecaredintrepunctele de peordinea de zise exprimă o 

singurăopțiune, respectiv, « Pentru », « Împotrivă », « Abținere ». 

3.Voturileexprimatevor fi anulatepentruvicii de procedurăînurmătoarelecazuri: 

  - suntilizibile; 

  - conținopțiunicontradictoriisauconfuze; 

  - suntexprimatecondiționat; 

 


