SOCIETATEA COMERCIALÃ "ARMÃTURA" S.A,.Str. Gãrii Nr. 19, 3400 Cluj-Napoca,

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ
Subsemnatul , ............................................................................................. în calitate de acţionar
al S.C. ARMĂTURA S.A., domiciliat în ............................................................... str.
..............................................................................., posesor al C.I. seria ..... nr. ...................., având
poziţia .................. în Registrul acţionarilor, deţinător a .............................. acţiuni emise de Societetea
Comercială ARMĂTURA S.A., care îmi conferă dreptul la ..................... voturi, în ADUNAREA
GENERALĂ ORDINARĂ a ACŢIONARILOR Societăţii Comerciale ARMĂTURA S.A., care va
avea loc la data de 26.04.2012, ora 0900 ( respectiv 27.04.2012, ora 1600 pentru a doua convocare) la
sediul societăţii din str. Gării nr.19 Cluj-Napoca îmi exprim votul după cum urmează:
PROBLEME SUPUSE VOTULUI

PENTRU*

ÎMPOTRIVĂ*

ABŢINERE*

1. Aprobarea ordinii de zi a sedinţei adunării generale.
2. Aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie asupra
situaţiilor financiare pe anul 2011 întocmit în conformitate
cu prevederile Legii nr. 297/2004 si a normelor de aplicare.
3. Aprobarea Raportului de gestiune, bilanţului contabil şi a
contului de profit şi pierdere pe anul 2011.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de
Administraţie pentru anul 2011.
5. Aprobarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pe
anul 2012 şi împuternicirea Consiliului de Administraţie
pentru modificarea acestuia în funcţie de evoluţia pieţii.
6. Aprobarea proiectului programului de investiţii pe anul
2012 şi împuternicirea Consiliului de Administraţie pentru
modificarea acestuia în funcţie de situaţiile financiare ale
societăţii comerciale.
7. Aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii
adunării generale ordinare a acţionarilor ca fiind
18.05.2012
8. Aprobarea mandatării Preşedintelui Consiliului de
Administraţie de a semna hotărârea adunărilor generale a
acţionarilor, şi efectuarea formalităţilor de înregistrare a
acesteia la ORC Cluj.
Prezentul vot este exprimat în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM
Bucureşti în în conformitate cu convocatorul publicat în Monitorul Oficial şi ziarele “ BURSA” şi
“Ziua de Cluj” .
Încheiat şi semnat azi ..................................... în 2 exemplare originale, 1 ex. Pentru
subsemnatul şi1 ex. se depune la sediul S.C. ARMATURA S.A. Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19.
ACŢIONAR
( se va complete numele, prenumele şi CNP-ul şi se va semna)
* La exprimarea votului se va semna în căsuţa corespunzătoare votului exprimat pentru fiecare problemă inclusă pe Ordinea de zi.

