ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ pentru
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC FORMA SA
Din data de 21/22-04-2021
Subsemnatul, ………………….., identificat cu BI/CI seria … nr. ……….., CNP ………………………,
deţinător a …………… acţiuni emise de Societatea F O R M A S.A., care îmi conferă dreptul la
…… voturi în adunarea generală a acţionarilor, numesc prin prezenta pe domnul/doamna
…………………………., posesor al C.I. seria …… numărul ………………, cod numeric personal
……………………, ca reprezentant al meu în adunarea generală ordinară a acţionarilor Societăţii
FORMA S.A., ce va avea loc la data de 21.04.2021, orele11:00, sau la data de 22.04.2021, orele
11:00 - data ţinerii celei de-a doua adunări (în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine), să
exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute de mine la această societate comercială, pentru
problemele cuprinse în ordinea de zi a şedinţei, după cum urmează:
1
2
3

Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului administratorului unic pentru exercitiul financiar 2020.

□

PENTRU

□ ÎMPOTRIVĂ

□ ABŢINERE

Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportul Auditorului pentru 2020.

□

PENTRU

□ ÎMPOTRIVĂ

□ ABŢINERE

Prezentarea, discutarea, modificarea si/sau aprobarea situatiilor financiare exercitiul financiar 2020.

□

PENTRU

□ ÎMPOTRIVĂ

□ ABŢINERE

4 Prezentarea, discutarea, modificarea si/sau aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul
financiar 2021.

□

5
6

PENTRU

□ ÎMPOTRIVĂ

Discutarea modalitatii de acoperire a pierderilor.

□

PENTRU

□ ÎMPOTRIVĂ

□ ABŢINERE
□ ABŢINERE

Descarcarea de gestiune a administratorului unic aferenta exercitiului 2020.

□

PENTRU

□ ÎMPOTRIVĂ

□ ABŢINERE

7 Aprobarea datei de 13.05.2021 ca data de inregistrare(definita ca fiind data care serveste la identificarea
actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang hotararile
AGA) si a ex-date 12.05.2021, in conformitate cu art 86 alin.2 din L 24/2017.

□

PENTRU

□ ÎMPOTRIVĂ

8. Prezentarea si aprobarea Politicii de remunerare.

□

PENTRU

□ ÎMPOTRIVĂ

□ ABŢINERE
□ ABŢINERE

9. Mandatarea dlui Raju Kashyap, cu functia de director executiv, sa semneze hotarea adoptata de
actionari, sa reprezinte societatea si sa comunice Registrului Comertului prezenta hotarare, sa
reprezinte societatea in relatiile cu ANAF, Autoritatea de Supraveghere Financiara , Bursa Romana de
Marfuri , Instante Judecatoreti din Romania, Oficiul Român Pentru Imigrări si alte organe ale statului
Roman , precum si in relatiile comerciale cu banci din Romania sau din strainatate, unde va putea sa
deschida sau sa inchida conturi bancare pe seama societatii.

□

PENTRU

Numele şi prenumele ........................
Semnătura ........................
Data .......................

□ ÎMPOTRIVĂ

□ ABŢINERE

