
Subscrisa

BULETIN DE VOT PENTRU VOTUL PRIN CORESPONDENTA

PENTRU PERSOANA JURIDICA

cu sediul social in localitatea

nr._, Cladire . Etaj_ Jud./Sector

prin administratorul sau

sector /judet

sub nr.

cu nr.

str

inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul

detinand CUI

cu sediul in localitatea

nr._, cladire_, etaj

sub

nr. J

str.

de pe langa Tribunalul

autorizata prin Decizia CNVM nr.

inscrisa in Registrulreautorizata prin Decizia CNVM nr.

CNVM cu nr. in registrul ASF

prin doamna/domnul

avand functia de

ln calitate de actionar la SC "STICLOVAL' SA Valenii de Munte, cu un numar de 

- 

actiuni,

reprezentand % din capitalul social, pentru problemele inscrise in ordinea de ale AGOA a SC

"sticloval" SA ( cu sediul in Valenii de Munte, str. Fringhesti, nr.l.7-19, jud.Prahova) convocata pentru ora

11.00, in data de 07.06.2018 sau 08.06.2018, daca in data de 07.06.2018 nu se intruneste cvorumul,

-'r* inteleg sa-mi exercit dreptul de vot dupa cum urmeaza, trimitand buletul de vot pe adresa societatii pana

la data 04.06.2018, data postei :

1.La punctul 1 din ordinea de zi, respectiv,,Revocarea membrilor Consiliului de Administratie"

Votul va fi : ,,pentru", ,,impotriva", ,,abtinere"

Pentru lmpotriva Abtinere
1 POPESCU ECATERINA

2. NOVAK BELA TIBOR

3. SABAU IOAN SORIN

4. DEJANU MARCEL

5. APOSTOL MIOARA MARIA

(se va toia cu o linie situatio care nu corespunde votului, ramonand optiunea aleaso pentru vot . De

exemplu doca alegeti sa vototi,,impotrivo", vetitoia mentiunile,,pentru" si ,,abtinere")

2. La punctu! 2 din ordirlea de zi, respectiv:,,Alegerea membrilor Consiliului de Administratie "
Votul va fi : ,rpentru", ,,impotriva", ,rabtinere"

inregistrata la Oficiul Registrului

detinand r

Comertului

cur

legal reprezentat

Pentru lmpotriva Abtinere

:,p



1 POPESCU ECATERINA

2. NOVAK BELA TIBOR

3. SABAU IOAN SORIN

4. POPESCU ILIE BOGDAN

5. APOSTOL MIOARA MARIA

(se va toio cu o linie situotia care nu corespunde votului, ramanand optiunea oleaso pentru vot . De

exemplu daco alegeti so votati ,,impotrivo", vetitaia mentiunile,,pentru" si ,,abtinere")

3. La punctul 3 din ordinea de zi, respectiv ,,Stabilirea indemnizatiei si a duratei mandatului membrilor
Consiliului de Administratie. )
Propunerea pentru indemniziatia membrilor CA este

Propunerea pentru durata mandatului membrilor CA ( nu mai mult de 4 ani ) este

Votu! pentru propria propunerea a indemnizatiei membrilor va fi: ,,pentru", ,,impotriva",
,,abtinere",
Votut pentru propunerea ca indemnizatia membrilor CA sa fie 1500 tei net tunar va fi : ,,pentru",
,rimpotriva"r rrabtinere",

-ar

Votul pentru durata membrilor CA va fi: ,,pentru", ,,impotriva", ,,abtinere"

(se vo taia cu o linie situotia core nu corespunde votului, ramanand optiuneo aleoso pentru vot . De

exemplu doca olegeti sa votati ,,impotrivo", veti taia mentiunile ,,pentru" si ,,abtinere")

Atasez certificat constatator ONRC . certificata prin semnatura pentru conformitate cu originalul.

Data,

Semnatura,


