ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ pentru
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC FORMA SA
Din data de 18/19-06-2018
Subscrisa, ……………………………………………………………………………, cu sediul social în
localitatea……………………………, judeţul………………, str. ………………………, nr. ……, bl.
……, sc.……, ap. ……, înregistrată la Registrul Comerţului …………………… sub
numărul…………………, cod unic de înregistrare ………………………, legal reprezentată prin
………………………………………, având funcţia de………………………………………, deţinătoare 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 B.I./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 18.06.2018, orele 11:00, sau la data de
29.06.2018, 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

Numirea in functia de administrator unic a d-lui Vijay Agarwal.

□
2

PENTRU

□ ÎMPOTRIVĂ

□ ABŢINERE

Stabilirea un mandat de 4(patru) ani pentru Administratorul unic..

□

PENTRU

□ ÎMPOTRIVĂ

□ ABŢINERE

3

Stabilirea datei de 10 Iulie 2018 ca data de inregistrare(definita ca fiind data careserveste la identificarea
actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang hotararile AGA) si
a ex-date 09 Iulie 2018.

□
4

□ ÎMPOTRIVĂ

□ ABŢINERE

Alegerea unui numar de trei administratori. (in conformitate cu art.17 din Actul constitutiv in vigoare)..

□
5

PENTRU

PENTRU

□ ÎMPOTRIVĂ

□ ABŢINERE

Stabilirea duratei mandatului de administrator pentru o perioada de 4 (patru) ani.

□

PENTRU

□ ÎMPOTRIVĂ

□ ABŢINERE

Denumirea acţionarului persoană juridică ……………………………………
Numele şi prenumele reprezentantului legal ……………………………………
Semnătura şi ştampila ……………………………………

Data ……………………

