BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ
Pentru exercitarea votului secret
Subsemnatul , ............................................................................................. în calitate de acţionar al
Societăţii
ARMĂTURA
S.A.,
domiciliat
în
...............................................................
str.
.............................................................................., posesor al C.I. seria ..... nr. ...................., având poziţia
.................. în Registrul acţionarilor, deţinător a .............................. acţiuni emise de Societetea ARMĂTURA
S.A., care îmi conferă dreptul la ..................... voturi, în ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a
ACŢIONARILOR Societăţii ARMĂTURA S.A., care va avea loc la data de 27.04.2016, ora 1700 ( respectiv
28.04.2016, ora 1700 pentru a doua convocare) la sediul societăţii din str. Gării nr.19 Cluj-Napoca îmi exprim
votul după cum urmează:

Confirmarea în funcţie a actualilor membri ai Consiliului de administraţie.
NUMĂR VOTURI:

.

CANDIDAŢI

PENTRU*

ÎMPOTRIVĂ*

ABŢINERE*

1.
2.
3.
4.
5.

SOCIETATEA ARMĂTURA S.A.
Prezentul vot este exprimat în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM
Bucureşti având în vedere convocatorul publicat în conformitate cu normele legale în vigoare.
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.

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ
Pentru exercitarea votului secret
Subsemnatul , ............................................................................................. în calitate de acţionar al
Societăţii
ARMĂTURA
S.A.,
domiciliat
în
...............................................................
str.
.............................................................................., posesor al C.I. seria ..... nr. ...................., având poziţia
.................. în Registrul acţionarilor, deţinător a .............................. acţiuni emise de Societetea ARMĂTURA
S.A., care îmi conferă dreptul la ..................... voturi, în ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a
ACŢIONARILOR Societăţii ARMĂTURA S.A., care va avea loc la data de 27.04.2016, ora 1700 ( respectiv
28.04.2016, ora 1700 pentru a doua convocare) la sediul societăţii din str. Gării nr.19 Cluj-Napoca îmi exprim
votul după cum urmează:

Alegerea membrilor Consiliului de administraţie prin metoda votului cumulativ.
NUMĂR VOTURI:

.
CANDIDAŢI

PENTRU*

ÎMPOTRIVĂ*

ABŢINERE*

1.
2.
3.
4.
5.

SOCIETATEA ARMĂTURA S.A.
Prezentul vot este exprimat în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM
Bucureşti având în vedere convocatorul publicat în conformitate cu normele legale în vigoare.
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.

