BULETIN DE VOT
prin corespondenta (formular scris)
pentru
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC FORMA SA
Din data de 23/24-04-2018
Data de referinta 12-04-2018
(se completeaza de catre actionar)
NUME si PRENUME/DENUMIRE___________________________________________________
REPREZENTANT LEGAL (persoana juridica)_________________________________________
CNP (persoana fizica romana actionar sau representant legal)_____________________________
Nr.Pasaport (persoana fizica straina actionar sau reprezentant legal)_______________________
Cod unic de inregistrare (persoana Juridica)____________________________________________
NUMAR DE ACTIUNI DETINUTE PERSONAL ____________________________

BULETIN DE VOT
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC FORMA SA din 23/24-04-2018.
Nr

ORDINE DE ZI - AGOA

1

Prezentarea,
discutarea
si
aprobarea
Raportului
administratorului unic pentru exercitiul financiar 2017.
Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportul Auditorului
pentru 2017
Prezentarea, discutarea, modificarea si/sau aprobarea
situatiilor financiare exercitiul financiar 2017.
Prezentarea, discutarea, modificarea si/sau aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar
2018.
Discutarea modalitatii de acoperire a pierderilor.

2
3
4
5
6
7
8

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Descarcarea de gestiune a administratorului unic aferenta
exercitiului 2017.
Prelungirea mandatului sau numirea unui alt auditor
financiar pe baza ofertelor depuse, precum si stabilirea
duratei contractuale.
Aprobarea datei de 15.05.2018 art.86 alin.1 din Legea
24/2017 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 14.05.2018 art 86
alin.2 L 24/20177.

BULETIN DE VOT ESTE VALABIL NUMAI PENTRU AGOA SC FORMA SA DIN DATA DE 23/24-04-2018.
Semnatura actionarului persoana fizica
sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica __________________________________
loc stampila
(actionar persoana juridica)
NOTA: In functie de modalitatea de exprimarea a votului prin corespondenta pe baza de Buletin de vot {buletin de vot-formular scris-sau buletin
de vot transmis electronic folosind semnatura electronica extinsa} se va respecta, pentru fiecare modalitate in parte, "PROCEDURA DE VOT"
aprobata de consiliul de administratie al SC FORMA SA pentru AGOA 23/24-04-2018.
Mentionam ca pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare din 23-04-2018, este necesara presenta/representarea actionarilor
care sa reprezinte cel putin jumatate din capital social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea voturille exprimate. Daca nu
sunt indeplinite conditiile de validitate, adunarea se va tine la a doua convocare, respectiv in data de 24-04-2018, aceasta putand sa delibereze
asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi, oricare as fi partea de capital social reprezentata de actionarii/reprezentati, hotararile fiin luate cu
majoritatea voturilor exprimate.
Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere,
realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor
întocmite într-o limbă străină.

