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BULETIN    DE     VOT 

   IN     ADUNAREA    GENERALA    ORDINARA  A    ACTIONARILOR  

MEDUMAN S.A  VISEU DE SUS  
 

        
     Subsemnatul______________________________________,domiciliat  în_____________________ 
________________________posesor a C.I/B.I. seria ____nr._________,eliberat de_______________ 
la data ______________avand CNP______________________detinator a _________________actiuni 
emise de Meduman S.A. care imi confera dreptul la _________________de voturi1 in Adunarea 
Generala  Ordinara  a Actinonarilor Meduman S.A. Viseu de Sus, care va avea loc in data de 
06.12.2014 ora 1000, prima convocare, respectiv a doua convocare în data de  07.12.2014 ora1000,la 
sediul social din str.Aleea Eroilor, nr.28, Viseu de Sus, luând  la cunostinta  ordinea de zi,imi exercit 
dreptul de vot aferent actiunilor detinute la data de 21.11.2014 dupa cum umeaza: 
 
  
 
Ordinea de zi din cadrul A.G.O.A a  Meduman S.A. 
 

Votul 
( se va completa, dupa caz, cu pentru , 
impotriva sau abtinere ) 

 

PENTRU 

 

IMPOTRIVA 

 

ABTINERE 

 
1.Aprobarea unei investitii in valoare de 3(trei) millioane Euro cu 
privire la amenajarea, dotarea tehnică a unor sectii de productie  
cu următoarele  surse de finantare: 
- credite bancare, in afara de linia de credit existentă în sumă 
500.000 RON; 
- emisiuni de actiuni; 
- credite asociate; 
- alte surse; 
si cu Fonduri Europene. 

 
 
 

  

2.Împuternicirea Consilului de Admnistratie al Meduman 
SA Viseu de Sus, să aprobe toate operatiunile referitoare 
la acest proiect de investitii. 
 

   

3.Consiliul de Admnistratie propune data de 22.12.2014 ca data 
de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se 
rasfrang hotararile adunarii generale a actionarilor conform Legii 
297/2004-privind piata de capital. 
 

   

4.Imputernicirea d-lui Toader Hojda in calitate de vicepresedinte  
a Consiliului de Admnistratie sa semneze procesul-verbal, 
hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si efectuarea 
formalitatilor de publicitate si inregistrare la Registrul Comertului. 
 

     

 
  
Nota: 
        Votul se va exprima cu bifarea cu “X” a casutei corespunzatoare fiecarui punct inscris pe ordinea 
de zi Se vor considera  nule buletinele de vot care nu exprima clar optiune actionarului (pt. acelasi 
punct de pe ordinea de zi este bifat “pentru ‘” si abtinere” 
 
 
Conform art.11 din Actul Constitutiv al S.C.Meduman S.A, o actiune dă dreptul la un vot in A.G.O.A a 
S.C.Meduman S.A. Viseu de Sus.  


