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BULETIN    DE    VOT  

 
PRIN CORESPONDENTA   IN  ADUNAREA  GENERALA   EXTRAORDINARA  A 

ACTIONARILOR -MEDUMAN SA VISEU DE SUS  din 17-18.03.2015 
 

      
Subsemnatul(a)__________________________________,domiciliat__________________________posesor 
a C.I/B.I. seria ____nr._________,eliberat de __________________la data ______________avand  
CNP_______________________, 
Sau  
Subscrisa,___________________________________________________cu sediul social în localitatea  
______________________________________ înregistrată în Registrul Comerţului sub nr.__________ 
CUI_________________reprezentată legal prin ________________________________________ 
având CNP ________________________,în calitate de acţionar, al Meduman SA Viseu de Sus, 
societate pe actiuni, la data de referinţă 02.03.2015,înregistrată în Registrului Comerţului sub numărul 
J24/34/1991, CUI  RO 2221644, cu sediul social situat în localitatea Viseu de Sus, str.Aleea Eroilor, 
nr.28, judeţul Maramures, având capitalul social subscris şi vărsat de 2.979.211,68 RON  împărţit în 
6.206.691  acţiuni, simbol MEDU, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,48 
RON,deţinător al unui număr de ______________________ acţiuni,reprezentând________________% 
din numărul total de acţiuni emise de Societate, ceea ce îmi conferă ______________________ 
drepturi de vot, reprezentând ________________% din numărul total de drepturi de vot, cunoscând 
ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor,din 17.03.2015 ora 1000 prima 
convocare, respectiv 18.03.2015 a doua convocare la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi,în urma 
analizei documentaţiei pusă la dispoziţie în legătură cu ordinea de zi în conformitate cu art. 18 din 
Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondenţă, după cum 
urmează: 
 
1.Aprobarea  efectuării  de către societate  a demersurilor legale necesare în vederea optării pentru una 
dintre următoarele variante alternative  conferite  de Legea nr.151/2014- privind  clarificarea statutului  
juridic al actiunilor care se tranzactionează pe Piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate: 
 a) admiterea  la tranzactionare  pe o piată reglementată; 
 

Pentru Împotrivă Abtinere 
  

 
 

 
 b) admiterea la tranzactionare în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare. 

Pentru Împotrivă Abtinere 
 
 

  

 
2.Aprobarea modalitatii de retragere din societate a actionarilor în cazul în care nu se aprobă nici o 
propunere  de la primul punct al ordinii de zi,cu respectarea prevederilor art.3 din Legea nr.151/2014,cu 
consecinta delistării si transformării în societate de tip închis. 
 

Pentru Împotrivă Abtinere 
 
 

  

 
3.Consiliul de Admnistratie propune data de 03.04.2015-dată de inregistrare și data  de 02.04.2015 ca 
ex-date. 
 

Pentru Împotrivă Abtinere 
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4.Imputernicirea domnului Toader Hojda in calitate de vicepresedinte al Consiliului de Admnistratie să 
semneze procesul-verbal,hotărârea adunarii generale extraordinare a actionarilor,efectuarea 
formalitatilor de publicitate si inregistrare la Registrul Comertului, să depună/preia si să semneze 
formalitatile prevazute de lege, in numele societatii, in relatiile cu  Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, Bursa de Valori, Depozitarul Central precum si alte entitati publice sau private necesare 
aducerii la indeplinire a Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor. Vicepresedintele 
Consiliului de Admnistratie  este împuternicit să delege indeplinirea mandatului mentionat mai sus către 
alte persoane. 
 

Pentru Împotrivă Abtinere 
 
 

  

 
 
Anexez prezentei copia actului de identitate valabil (pentru acţionar persoană fizică)/ copia buletin sau 
carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul 
Comerţului (pentru acţionar persoană juridică). 
 
Data ________________________ 
 
________________________________________________________ 
Nume prenume si semnătura acţionarului / semnătura reprezentantului legal şi ştampila 
 
_______________________________________________________ 
Funcţia reprezentantului legal al persoanei juridice 
 
 
Criterii de validitate a votului: 
- votul este valabil exprimat prin marcarea uneia dintre opţiunile de vot "Pentru", "Împotrivă" sau 
"Abţinere" pentru fiecare propunere supusă votului; 
- nemarcarea nici uneia dintre opţiunile de vot "Pentru", "Împotrivă" sau "Abţinere" pentru propunerea 
supusă votului, se considera “vot neexprimat”; 
- marcarea a două sau trei dintre opţiunile de vot "Pentru", "Împotrivă" sau "Abţinere" pentru 
propunerea supusă votului, conduce la anularea votului; 

Formularul de vot prin corespondenţă pentru AGEA trebuie depus la sediul Societatii, în original, 
semnat şi ştampilat,dupa caz fără îndeplinirea altor formalităţi în legătură cu forma acestui document 
sau va fi transmis prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire pe care sa fie trecută adresa 
expeditorului(actionarului), cu cel putin 48 de ore inaintea  adunarii,în plic închis,cu menţiunea"Pentru 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Meduman SA din 17-18.03.2015". 

Netransmiterea formularelor de vot prin corespondenţă până la data stabilită se sancţionează cu 
pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondenţă în cadrul AGEA. Formularele de vot 
prin corespondenţă care nu conţin cel puţin informaţiile cuprinse în formularul pus la dispoziţie de 
Societate nu sunt opozabile Societăţii. 
 
 


