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BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ, pentru exercitarea votului deschis
Subsemnatul , ............................................................................................. în calitate de acţionar al
Societăţii
FIMARO
S.A.,
domiciliat
în
...............................................................
str.
..............................................................................., posesor al B.I. seria ..... nr. ...................., având poziţia
.................. în Registrul acţionarilor, deţinător a .............................. acţiuni emise de Societetea FIMARO S.A.,
care îmi conferă dreptul la ..................... voturi în ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA a
ACŢIONARILOR, Societăţii FIMARO S.A., care va avea loc la data de 24.04.2019, ora 1200 ( respectiv
25.04.2019, ora 1200 pentru a doua convocare) la sediul societăţii din str. Tudor Vladimirescu nr.16 ClujNapoca îmi exprim votul după cum urmează:
PROBLEME SUPUSE VOTULUI

PENTRU*

ÎMPOTRIVĂ*

ABŢINERE*

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie pentru
exerciţiul financiar 2018.
2. Aprobarea situaţiilor financiare (bilanţ, cont de profit şi
pierderi,etc.) pe anul 2018.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului
de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2018.
4. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019.
5. Aprobarea Programului de investiţii pe anul 2019.
6. Ratificarea actelor si faptelor de comert și administrare
efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie
2018 – martie 2019.
7. Mandatarea persoanei care va face demersurile legale
necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea
hotarârilor adunarii generale
8. Aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii
adunării generale ordinare a acţionarilor ca fiind
14.05.2019, ex-date 13.05.2019, iar dacă va fi cazul și datei
plății - 15.05.2019

Prezentul vot este exprimat în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Bucureşti având în vedere convocatorul publicat în conformitate cu normele legale în vigoare.
ACŢIONAR
( se va complete numele, prenumele şi CNP-ul şi se va semna)

* La exprimarea votului se va semna în căsuţa corespunzătoare votului exprimat pentru fiecare problemă inclusă
pe Ordinea de zi.

