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BULETIN PENTRU VOT PRIN CORESPONDENŢĂ 

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 

Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. din data de 27/30.04.2018 

SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE ACŢIONARII PERSOANE FIZICE: 

Numele și prenumele deținătorului de valori mobiliare: __________________________________ 

Cod numeric personal: ______________________________ 

SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE ACŢIONARII PERSOANE JURIDICE: 

Denumirea persoanei juridice: ________________________________________ 

Cod unic de înregistrare: ____________________________ 

 

Punctul de pe ordinea de zi 

Votul 

(se va completa, după caz, cu “X” căsuța 

corespunzatoare votului pentru, împotrivă 

sau abţinere) 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

1. Aprobarea vânzării de către societate a valorilor mobiliare 

achiziționate conform hotărârii A.G.E.A. nr. 

113/27.03.2017 și mandatarea Consiliului de Administrație 

al Societății pentru identificarea oportunităților de vânzare 

a acestor valori mobiliare, stabilirea condițiilor și prețului 

de vânzare, precum și să semneze toate documentele 

necesare în scopul de a duce la îndeplinire prezenta decizie 

   

2. Stabilirea datei de înregistrare, care servește la 

identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge 

efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală 

Extraordinară a Acționarilor. Data propusă de Consiliul de 

Administrație este 18.05.2018 

   

3. Stabilirea ex date, respectiv data anterioară datei de 

înregistrare la care instrumentele financiare obiect al 

hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără 

drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu 

prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 

6/2009. Data propusă de Consiliul de Administrație este 

17.05.2018 

   

4. Aprobarea mandatarii Președintelui Consiliului de 

Administrație al societății, să semneze, în numele și pe 

seama acționarilor societății, hotărârea A.G.E.A. adoptată 

și să îndeplinească orice act sau formalitate cerută de lege 

pentru înregistrarea hotărârilor. Presedintele Consiliului de 

Administrație  poate delega toate/o parte din puterile 
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conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente 

pentru a îndeplini acest mandat. 

 

 

 

Semnătura persoanei fizice                                         Nume şi prenume  

_______________________                                               reprezentant legal al persoanei juridice 

                                                                                                                  _______________________ 

                                                                      Semnătura                             

                reprezentantului legal al persoanei juridice 

       Ştampila persoanei juridice 

 

Notă: 

1. În cazul votului prin corespondență, acest buletin de vot va fi considerat valid, numai însoțit 

de un specimen de semnatură notarial și o copie după actul de identitate. 

 

2. Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare dintre punctele de pe ordinea de zi 

se exprimă o singură opțiune, respectiv, « Pentru », « Împotrivă », « Abținere ». 

 

3. Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele cazuri: 

  - sunt ilizibile; 

  - conțin opțiuni contradictorii sau confuze; 

  - sunt exprimate condiționat. 

 

4. Buletinul de vot prin corespondență va fi depus, până cel târziu în data de 25.04.2018, ora 13:00, la 

sediul societăţii, personal sau prin poștă (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe care 

să fie trecută adresa expeditorului/acționarului și pe care se va marca: „Pentru Adunarea Generală 

Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 27/30.04.2018”). 

 


