SC REMAT MARAMURES SA
BAIA MARE, B-dul Bucuresti nr. 51
BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
Subsemnatul,..........................................................................in calitate de actionar al SC REMAT
MARAMURES SA, domiciliat in .................................................str. ................................................, posesor
al C.I. seria ........nr...................., avand pozitia ...............in Registrul Actionarilor, detinator
a...............................actiuni emise de SC REMAT MARAMURES SA, care imi confera dreptul
la.......................voturi, in ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC REMAT
MARAMURES SA, care va avea loc la data de 30.04.2013, ora 12,00 (respectiv 01.05.2013, ora 11,00
pentru a doua convocare) la sediul societatii din Baia Mare, B-dul Bucuresti nr. 51, imi exprim votul dupa
cum urmeaza:
PROBLEME SUPUSE VOTULUI

1.

PENTRU* IMPOTRIVA* ABTINERE*

Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind
activitatea desfasurata in anul 2012;

2.

Prezentarea raportului auditorului financiar extern, privind bilantul si
situatiile financiare aferente 2012;

3

Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul
financiar 2012;

4

Analiza si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul
financiar 2012;

5

Stabilirea modului de repartizare a profitului obtinut de societate in cursul
anului 2012;

6

Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului
de investitii pe 2013;

7

Stabilirea datei de 21.05.2013 ca data de inregistrare pentru identificarea
actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare
a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de
capital.

8

Imputernicirea d-lui Vlad Dumitru, CNP 1750706244216, legitimat cu
CI seria MM nr. 408474, de a semna in fata notarului public, a avocatilor
si a oricaror altor persoane fizice sau juridice, toate hotararile adoptate si
sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu ORC, M. Oficial,
CNVM si BVB.

Prezentul vot este exprimat in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM si in
conformitate cu convocatorul publicat in Monitorul Oficial si ziarul Graiul Maramuresului.
Incheiat si semnat azi.........................in doua exemplare originale, 1 ex. pentru subsemnatul si 1 exemplar se
depune la sediul SC REMAT MARAMURES SA Baia Mare, B-dul Bucuresti nr. 51.

ACTIONAR
(se va completa numele, prenumele si CNP-ul si se va semna)

*La exprimarea votului se va semna la casuta corespunzatoare votului exprimat pentru fiecare problema inclusa pe Ordinea de zi

