
BULETIN PENTRU VOT DESCHIS PRIN CORESPONDENŢĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

Societăţii de Investiţii Financiare MUNTENIA din data de 11/12 aprilie 2012

SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE ACŢIONARII PERSOANE FIZICE SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE ACŢIONARII PERSOANE JURIDICE

               mobiliare  valoride luidetinatoru  prenumele  si  Numele               

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

               juridice persoanei Denumirea               

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

Pentru Împotrivă Abţinere

1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale ale SIF MUNTENIA SA pentru anul 2011.

2. Aprobarea propunerii SAI MUNTENIA INVEST SA, administratorul SIF MUNTENIA SA, 
privind repartizarea profitului  net  aferent  exercitiului  financiar  2011  şi  distribuirea  de 
dividende în sumă brută de  0,081 lei/acţiune, începând de la data de 01 august 2012,  
cu  suportarea  de  către  acţionari  a  cheltuielilor  de  distribuire.  Sumele  cuvenite  ca  
dividende vor fi distribuite cu respectarea procedurilor întocmite de către Consiliul de  
administraţie al SAI MUNTENIA INVEST SA puse la dispoziţia acţionarilor până la data  
de 01 august 2012. 

3. Aprobarea Programului de administrare a SIF MUNTENIA SA şi a bugetului de venituri  
şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2012.

4. Aprobarea efectuării  înregistrărilor contabile privind prescrierea dreptului de a solicita 
plata  dividendelor  neridicate  timp de trei  ani  de la  data  exigibilităţii  lor,  în  sumă de 
23.266.252,95 lei. Plata dividendelor aferente exerciţiului financiar 2008 va fi efectuată  
pentru solicitările înregistrate la sediul SIF MUNTENIA SA până la data de 01.08.2012 
cu  respectarea  procedurilor  întocmite  de  către  Consiliul  de  administraţie  al  SAI 
MUNTENIA INVEST SA puse la dispoziţia acţionarilor. 

5. Aprobarea prelungirii duratei contractului de audit financiar incheiat cu KPMG Audit SRL 
pentru 3 exercitii financiare, incepand cu 2012 pana la 30.04.2015.

6. Aprobarea datei de 30.04.2012 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile  
art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

7. 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

SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE
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