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BULETIN PENTRU VOT PRIN CORESPONDENŢĂ 

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 

Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.  din data de 15/18.01.2016 

 

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: ____________________________ 

1. Alegerea unui nou administrator pe postul rămas vacat ca urmare a încetarii prin acordul 

părtilor a mandatului administratorului Rusu-Grumăzescu Daniela. 

Propunerea 1: Muresan Gheorghe 

Pentru    Împotrivă    Abţinere   

Propunerea 2: Gadalean Silviu Sorin 

Pentru    Împotrivă    Abţinere   

Propunerea 3: Velker Ileana 

Pentru    Împotrivă    Abţinere   

Propunerea 4: Ciupeiu Maria-Miorita 

Pentru    Împotrivă    Abţinere   

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului Rusu-Grumăzescu Daniela pentru 

activitatea desfasurata de la data numirii sale si pana la data încetarii contractului de administrare.  

    Pentru    Împotrivă    Abţinere    

3. Alegerea unui nou administrator pe postul rămas vacant ca urmare a încetarii prin acordul 

părtilor a mandatului administratorului Barbur Radu Vasile. 

Propunerea 1: Muresan Gheorghe 

    Pentru    Împotrivă    Abţinere    

       Propunerea 2: Gadalean Silviu Sorin 

    Pentru    Împotrivă    Abţinere    

       Propunerea 3: Velker Ileana 

    Pentru    Împotrivă    Abţinere    

       Propunerea 4: Ciupeiu Maria-Miorita 

     Pentru    Împotrivă    Abţinere   
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4.  Aprobarea descărcării de gestiune a domnului Barbur Radu-Vasile pentru activitatea 

desfasurata ca administrator si director general al societatii, de la data numirii sale in aceste functii 

si pana la data încetarii activitatii sale in cadrul societatii. 

    Pentru    Împotrivă    Abţinere    

5. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor nou alesi. Propunere  ___________. 

    Pentru    Împotrivă    Abţinere    

6. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie să negocieze si să 

semneze în numele actionarilor contractul de administrare ce va fi încheiat de societate cu 

administratorul nou ales.  

    Pentru    Împotrivă    Abţinere    

7. Aprobarea datei de 05.02.2016 ca data de înregistrare care serveste la identificarea 

acţionarilor asupra carora se vor răsfrânge efectele  hotărârilor adoptate de Adunarea 

Generală Ordinară a Acţionarilor.  

    Pentru    Împotrivă    Abţinere    

8. Aprobarea datei de 04.02.2016 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 cu modificarile la zi (denumit in continuare Regulamentul CNVM nr. 

6/2009). 

Pentru    Împotrivă    Abţinere    

9. Aprobarea mandatarii unei persoane pentru semnarea hotararii AGOA si  pentru indeplinirea 

tuturor formalitatilor privind inregistrarea AGOA la Oficiul Registrului Comertului Baia Mare si 

publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. 

    Pentru    Împotrivă    Abţinere    

 

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; 


