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BULETIN PENTRU VOT PRIN CORESPONDENŢĂ 

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 

Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. din data de 29/30.03.2023 

 

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 identificare: ____________________________ 

 

1. Supunerea spre aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbtie a societatii MAGAZIN 

UNIVERSAL MARAMURES SA BAIA MARE (J24/1638/1994, CUI 6076555) cu 

societatea LCS IMOBILIAR SA CLUJ NAPOCA (J12/3627/2006) cu optiunea ca societatea 

absorbanta sa fie societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAIA MARE. 

     Pentru    Împotrivă    Abţinere    

 

2. Supunerea spre aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbtie a societatii MAGAZIN 

UNIVERSAL MARAMURES SA BAIA MARE (J24/1638/1994, CUI 6076555) cu 

societatile LCS IMOBILIAR SA CLUJ NAPOCA (J12/3627/2006), HERMES SA 

BISTRITA (J06/36/1991, CUI 565951), PARC SA CLUJ NAPOCA (J12/1704/1998, CUI 

11140280), SILVANIA CENTER SA ZALAU (J31/437/2007, CUI 21809242), ALCOM 

INVEST SA ZALAU (J31/768/2006, CUI 19223038) cu optiunea ca societatea absorbanta sa 

fie societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAIA MARE. 

     Pentru    Împotrivă    Abţinere    

 

3. Mandatarea Consiliului de Administrație al societății MAGAZIN UNIVERSAL 

MARAMURES SA BAIA MARE să întocmească un proiect de fuziune cu LCSI 

IMOBILIAR SA CLUJ NAPOCA si/sau cu alte societăți cu obiect de activitate similar si 

acționariat comun (de exemplu LCS IMOBILIAR SA CLUJ NAPOCA, HERMES SA 

BISTRITA, PARC SA CLUJ NAPOCA, SILVANIA CENTER SA ZALAU, ALCOM 

INVEST SA ZALAU, s.a.). 

    Pentru    Împotrivă    Abţinere    

 

4. Modificarea obiectului principal de activitate al societatii din “4719- Comerț cu 

amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare” in 

“6820- Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate” 

    Pentru    Împotrivă    Abţinere    

http://www.maramuresul.ro/


Pag. 2 din 4 

 

 

5. Listarea societatii nou formate conform punctului 1 pe piata reglementată a Bursei de 

Valori București (după terminarea procedurii de fuziune). 

     Pentru    Împotrivă    Abţinere    

 

6. Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acţiunilor proprii de către Societate, 

cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale: 

6.1. Scopul programului: Societatea va răscumpăra acţiuni în vederea reducerii 

capitalului social, prin anularea actiunilor răscumpărate; 

6.2. Numărul maxim de acțiuni care pot fi răscumpărate: 15.390.869, respectiv 

reprezentând cel mult 10% din capitalul social al Societății; 

6.3. Preţul per acţiune: pretul de achizitie va fi 0,19 lei; 

6.4. Durata programului: maxim 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul 

Oficial Partea a IV – a; 

6.5. Plata acțiunilor răscumpărate va fi făcută din profitul distribuibil sau din rezervele 

disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu 

excepția rezervelor legale, conform prevederilor art. 103 indice 1. din Legea nr. 

31/1990 privind societățile. 

6.6. Achiziţionarea acţiunilor se va realiza printr-una sau mai multe oferte publice de 

cumpărare, pentru dobândirea a maxim 15.390.869 actiuni în vederea reducerii 

capitalului social. 

6.7. Mandatarea Consiliului de administrație și în mod individual a membrilor acestuia, 

pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii 

privind derularea programului de răscumpărare de acțiuni, inclusiv, dar fără a se limita 

la: (i) durata perioadei de ofertă publică, (ii) pretul la care vor fi achizitionate actiunile 

în cazul ofertelor publice de cumparare, (iii) determinarea numarului de actiuni care 

vor face efectiv obiectul ofertei de cumpărare in vederea implementarii planului de 

rascumparare, (iv) semnarea oricăror documente sau acte juridice necesare 

implementării hotărârii AGEA. 

 

     Pentru    Împotrivă    Abţinere    

 

7. Autorizarea răscumpărării de către societatea Magazin Universal Maramures S.A. a 

propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: Un 

numar de maxim 15.390.869 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune la un preț minim 

egal cu prețul de piața de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 0.6 

lei/actiune, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în 

Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, prin tranzactii efectuate in cadrul pietei unde 

actiunile sunt listate sau cumparate printr-una sau mai multe oferte publice, in conformitate cu 

legislatia aplicabila. Valoarea nominală a acțiunilor proprii astfel răscumpărate nu poate 

depăși împreună cu orice alte acțiuni proprii deținute de Magazin Universal Maramures S.A. 

pragul de 10% din capitalul social subscris al Magazin Universal Maramures S.A. Plata 

acțiunilor răscumpărate se face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale 
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societății, înscrise in ultima situatie financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, 

conform prevederilor art. 103 ind.1 din Legea nr. 31/1990, actualizată.  

 Programul de rascumparare are drept scop reducerea capitalului social al Magazin 

Universal Maramures S.A.. 

     Pentru    Împotrivă    Abţinere    

 

8. Stabilirea datei de 19.04.2023 ca ”dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor 

asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală 

Extraordinară a Acționarilor, respectiv a datei de 18.04.2023 ca ”ex date”. 

     Pentru    Împotrivă    Abţinere    

 

9. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la îndeplinire a hotãrârilor 

adoptate de Adunarea Generalã Extraordinarã a Acţionarilor. 

     Pentru    Împotrivă    Abţinere    

 

10. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administratie, sa semneze, in numele si pe 

seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A. 

     Pentru    Împotrivă    Abţinere    

 

11. Mandatarea Directorului General al societății să îndeplinească toate formalitatile privind 

inregistrarea Hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul 

Maramureș si publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. 

Directorul General al societății poate mandata la rândul său, una sau mai multe persoane, 

pentru îndeplinirea acestor formalități. 

     Pentru    Împotrivă    Abţinere    

 

Semnătura persoanei fizice                               Nume şi prenume  

_______________________                                      reprezentant legal al persoanei juridice 

                                                                                                         _______________________ 

 

                                                                      

Semnătura                             

      reprezentantului legal al 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. 
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4. Buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari, se vor depune în 

original la sediul societății, 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 

29/30.03.2023”) până cel târziu la data de 27.03.2023, ora 12:00 (ora României).  Buletinele 

de vot pot fi transmise în același termen si prin e-mail cu semnatura electronică extinsă 

incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa 

secretariat@maramuresul.ro, mentionand la subiect: ”Pentru Adunarea Generală 

Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 29/30.03.2023”. Votul prin corespondență 

poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situaţia în care acesta a primit din partea 

acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent 

în original, conform art. 13.2 din actul constitutiv al societății. 

 

 

 

Datele cu caracter personal înscrise în prezentul buletin de vot prin corespondență 

(nume și prenume, cod numeric personal, semnătură) se prelucrează cu respectarea prevederilor 

legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acestor date, pe perioada prevăzută de lege, în temeiul Legii nr. 

24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, a Regulamentului 

ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu 

modificările la zi și a Legii nr. 31/1990 privind societățile. 

Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe 

care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor.  

Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să 

împiedice valorificarea buletinului de vot prin corespondență în cadrul Adunării Generale 

Extraordinare a Acţionarilor de la Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. 

din data de 29/30.03.2023.  

În acest caz, societatea emitentă este exonerată de răspundere. Vă rugăm să ne aduceți la 

cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la 

identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți 

nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP. 

Prezenta secțiune reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la 

prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice care figurează înscrise în 

buletinul de vot prin corespondență. 

Subsemnatul/subsemnata sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în 

scopul exercitării votului prin corespondență în cadrul Adunarii Generale Extraordinare a 

Acţionarilor de la Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. din data de 

29/30.03.2023. 

 

Nume și prenume:  …….………  

Data:  …………………   

Semnătura:  …………………….  

Prelucrarea datelor cu caracter personal  
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