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SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE 
MUNTENIA S.A. 

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA1  
VOT SECRET 

pentru Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor 
S.I.F. MUNTENIA S.A. din data de 29/30 aprilie 2015 

 
 
SE COMPLETEAZA DE CATRE ACTIONARII PERSOANE FIZICE SE COMPLETEAZA DE CATRE ACTIONARII PERSOANE JURIDICE 
  

Numele si prenumele actionarului persoana fizica Denumirea actionarului persoana juridica 
  

Domiciliul Sediul 
 
 

Cod numeric personal
2
 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

 
 

Cod unic de inregistrare
3
 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

 
Număr de actiuni: _____________________________, inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta (15.04.2015) 
Număr de drepturi de vot:___________________________ 
 

Rezolutii supuse aprobarii AGOA Pentru Impotriva Abtinere 

6. Se aproba alegerea a doi  membri ai Consiliului Reprezentantilor Actionarilor al SIF 
Muntenia pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului 
membrilor în funcție. 

   

1) Oana Diana CRETU    

2) Elena GIUREA    

3) Ion POPA    

4) Adrian STAVARU    
8. Se aproba prelungirea mandatului (numirea) KPMG AUDIT SRL ca auditor financiar pentru 

o perioada de 3 ani, incepind cu exercitiul financiar 2015, pina la 30 aprilie 2018.    

 
 
 
Data: _______________________________ 

                                                                  Stampila actionarului persoana juridica  

Nume si prenume actionar persoana fizica 
(cu majuscule) 

 Nume si prenume reprezentant legal al actionarului - persoana juridica 
(cu majuscule) 

Semnatura actionarului – persoana fizica  Semnatura reprezentantului legal al actionarului persoana juridica 

 
 

                                                             
1  Pentru a asigura completarea corectă a prezentului formular, vă rugăm să consultati Procedura privind exercitarea dreptului de vot prin corespondentă si prin imputerniciti cu privire la Adunarea Generală 

Ordinară a Actionarilor S.I.F. MUNTENIA S.A. din data de 29/30 aprilie 2015, disponibilă pe pagina de internet www.sifmuntenia.ro. 
2  Pentru actionarul persoană fizică străină se va indica echivalentul Codului Numeric Personal. 
3 Pentru actionarii persoane juridice străine se va indica echivalentul Codului Unic de inregistrare (dacă există). 


