
BULETIN PENTRU VOT DESCHIS PRIN CORESPONDENłĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a AcŃionarilor

SocietăŃii de InvestiŃii Financiare MUNTENIA din data de 06/07 iulie 2012

SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE ACłIONARII PERSOANE FIZICE SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE ACłIONARII PERSOANE JURIDICE

               mobiliare  valoride luidetinatoru  prenumele  si  Numele               

Cod numeric personal |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

               juridice persoanei Denumirea               

Cod unic de înregistrare |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Pentru Împotrivă AbŃinere

1. Aprobarea distribuirii catre actionari a rezervelor constituite din sumele reprezentand
dividende neridicate timp de trei ani de la data exigibilitatii lor existente in situatiile
financiare anuale ale SIF MUNTENIA SA la data de 31.12.2011, in suma bruta 0,122 lei
pentru o actiune. Sumele cuvenite actionarilor vor fi distribuite incepand cu data de 01
august 2012, cu suportarea de catre actionari a cheltuielilor de distribuire. Pana la data
de 01 august 2012, SAI MUNTENIA INVEST SA va pune la dispozitia actionarilor
procedura privind modalitatile de distribuire.

2. Aprobarea schimbarii politicii contabile privind inregistrarea ajustarilor de valoare a
activelor, prevazute la Art. 81 alin. (1) si (2) din Regulamentul CNVM nr. 4/2011, pe
seama conturilor de rezerve conform exceptiei de la Art. 81 alin. (5) din Regulamentul
CNVM nr. 4/2011 si nu pe seama conturilor de cheltuieli conform Art. 81 alin (3) din
Regulamentul CNVM nr. 4/2011, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

3. Aprobarea Programului rectificat de administrare a SIF MUNTENIA SA si a bugetului
de venituri si cheltuieli rectificat pentru exercitiul financiar 2012.

4. Aprobarea datei de 23.07.2012 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile
art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

5. Aprobarea mandatării doamnei Cristina OPREA, CNP 2731026151241 să efectueze
toate demersurile legale şi să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea
hotărârilor adoptate..

       Data: _____________________

Nume şi prenume reprezentant legal al
actionarului-persoana juridica

Semnătura actionarului  - persoana fizica Semnătura reprezentantului legal al persoanei juridice

       Ştampila persoanei juridice
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