PROCEDURA DE VOT PRIN CORESPONDENTA
SI DE SOIICITARE BULETIN DE VOT PENTRU SEDINTA AGOA DIN 15/17.05.2019

Stabilita conform dispozitiilor Leeii nr. 2412017 si a ReeulamentuluiASF nr. 5/2018

ln sedinta AGA STICLOVAL S.A., votul poate fi exercitat si prin corespondenta , prin
completarea si depunerea buletinelor de vot prin corespodenta.

Psntlu exercitarea votului prin corespondenta trebuie utilizate buletinelor de vot prin
corespondenta existente pe site-ul societatii, pentru actionari persoane fizice si pentru actionari
persoane juridice.

Modalitatile de obtinere a buletinelor de vot prin corespondenta, sunt urmatoarele:

-

Frin accesarea site-ul www.sticloval"ro, sectiunea : "Actionari -detalii", descarcand
fisierele denumite buletine de vot prin corespondenta pentru actionari persoane
fizice si buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice.

-

Prin solicitare scrisa, in care sa mentionati ca sunteti actionar al societatii, precizand

adresa unde sa va remitem formularul, solicltare ce va

fi

transmisa prin posta

la

adresa sediului social: S.C. Sticloval S.A. , Valenii de Munte, str. Franghesti, nr. 17-19,
jud.Prahova,

-

Frin solicitare scrisa, in care sa mentionati ca sunteti actionar al societatii, precizand

adresa unde sa va remitern formularul, solicitare ce va
ad resa

-

fi transmisa pe mail

la

sticloval@besa.ro

Prin solicitare scrisa, in care sa mentionati ca sunteti actionar al societatii, precizand

adresa unde sa va rernitem formularul, solicitare ce va

fi transmisa pe faxul

societatii: A244/281993, precizand unde sa va transmitem formularul.
Data- limitE a depunerii buletinelor de vot prin corespondenta este 13.05.2019. data

postei. Aceasta inseamna ca la data de 13.05.2019 buletinul de vot a ajuns Ia societatea
Sticloval 5.A., la sediul social din Valenii de Munte, str. Franghesti, nr. 17-1-9,jud.Prahova. ln

situatia in care buletinul de vot este transmis prin posta, la trimitere, data postei, sa fie cel
tarziu 09.05.2019, pentru a putea fi prinrit in timp util.

Buletinul de vot prin corespondenta se completeaza

in doua

exemplare care au

urrndtoarele destinafii: unul pentru aclionar 9i unul pentru emitentut ce a convocat AGA ( S.C.
sTrcLovAL s.A.).

Buletinul de vot prin corespondenta este valabil doar pentru AGA pentru care a fost
solicitat.

Votul prin coresponden$fi poate fi exprirnat de c6tre un reprezentant numai?n situalia

Tn ca!'e acesta

a primit din partea actionarului pe care il

reprezint5

o

imputernicire

specialS/general5 care se depune la emitent in conformitate cu art.92 clin"
{14} din Legea nr.

?4/2017,cu 48 de ore inainte de intrunirea AGA, adica celtarziu in data de 13.05.2019

in situafia

?n care acfionarul care 9i-a exprimat votul prin corespondentd participi

personal sau prin reprezentant la adunarea general6, votul prin coresponden!5 exprimat pentru
acea adunare generalS este anulat.

in

acest caz este luat ?n considerare doar votul exprimat

personal sau prin reprezentant.

DacS persoana care reprezint5 aclicnarul

prin participare personali la adunarea
genenalS este alta dec6t cea care a exprimat votul prin corespondenf i, atunci pentru
valabilitatea votului s5u aceasta prezintS ta adunare

o

a votului

prin

a exprimat votul

prin

revocare scrisS

coresponden!5, senrnatS de acfionar sau de reprezentantul care

coresponden!5. Acest lucru nu este necesar dacS aclionarul sau reprezentantul legal al acestuia
este prezent la adunarea generaiS.

