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VOT

IN ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
MEDUMAN SA VISEU DE SUS
Subsemnatul(a)____________________________________,domiciliat in _____________________________
posesor a C.I/B.I. seria ____nr._________,eliberat de ______________________la data ______________avand
CNP_____________________ detonator a ______________actiuni emise de Meduman S.A. care imi confera
dreptul la _________________de voturi1 in Adunarea Generala Extraordinara a Actinonarilor Meduman SA Viseu
de Sus,care va avea loc in data de 31.03-01.04.2016, ora1100 la sediul social din str.Aleea Eroilor, nr.28, Viseu de
Sus, luand la cunostinta ordinea de zi,imi exercit dreptul de vot aferent actiunilor detinute la data de referinta
18.03.2016 după cum umeaza:
1. Aprobarea, modificarea si actualizarea actului constitutiv al societatii,ca urmare a retragerii de la tranzactionare
de pe BVB-Piata Radaq a actiunilor emise de Meduman SA si a radierii acestora din evidenta Autoritatii de
Supraveghere Financiară,cu consecinta dobândirii caracterului de societate pe actiuni de tip închis, cu capital
integral privat,admnistrarea societatii in sistem unitar si orice alte modificari aprobate de adunarea generala
extraordinara a actionarilor:
Art.2 alin.1:” Meduman S.A Viseu de Sus este persoana juridică română având forma juridică de societate pe
actiuni de tip închis.”

Pentru

Împotrivă

Abtinere

2.Împuternicirea domnului Toader Hojda in calitate de vicepresedinte al Consiliului de Admnistratie să semneze

procesul-verbal,hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor,semnarea,depunerea actului constitutiv
actualizat, efectuarea formalitatilor de publicitate si înregistrare la Oficiul Registrului Comertului.

Pentru

Împotrivă

Abtinere

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 Meduman S.A, o actiune da dreptul la un vot in A.G.E.A a S.C.Meduman S.A..

