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SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE

MUNTENIA S.A.

Subsemnatul                mobiliare  valoride luidetinatoru  prenumele  si  Numele               , posesor al actului de identitate seria _____ numărul ________ cod numeric

personal    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |, deţinător a ______________ acţiuni emise de S.I.F. MUNTENIA, reprezentand _________% din numarul total de
actiuni, care îmi conferă dreptul la _________ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, reprezentand ________% din numarul total de drepturi de vot, numesc

prin prezenta pe                     uimandatarul  prenumele  si  Numele                     posesor al actului de identitate seria ______ nr. ____________cod numeric personal

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  ca reprezentant al meu la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ce va avea loc la data de 06.07.2012 ora 0930 la Sala
Alexandru Ioan Cuza amplasată la etajul 4 în sediul Camerei de Comerţ şi Industrie a României din Bucureşti, Blvd. Octavian Goga nr. 2, sector 3 sau la data de
07.07.2012 ora 0930 , in aceeasi locatie, în cazul în care cea dintîi nu s-ar putea ţine, să exercite dreptul la vot aferent deţinerilor mele înregistrate în registrul acţionarilor
SIF MUNTENIA SA, după cum urmează:

Pentru Împotrivă Abţinere

1. MARCEL  GHEORGHE…………………………………………………………………………..……….

2. DANIEL  PANDELE ……………………………………………………………………………….……….

3. GABRIEL  VASILE…………………………………………………………………………………………..

4. IONEL  OLIMPIU  BLAJUT………………………………………………………………………..……..

5. RAZVAN  STEFAN  LEFTER………………………………………………………………….………..

6. FLORIN  CAZAN……………………………………………………………………………………………..

7. ADRIAN  ANDRICI…………………………………………………………………………………………..

8. STEFAN  DRAGOS  GIOGA………………………………………………………………………..…..

9. ROBERT  COSMIN  PANA…………………………………………………………………………..…..

10. LAVINIU  DUMITRU  BEZE………………………………………………………………….………….

11. DAN  SARBOIU ……………………………………………………………………………………….…….

Data : _____________________

Semnătura actionar

Numele, prenumele actionar
(cu majuscule)
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SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE

MUNTENIA S.A.

Subsemnatul                mobiliare  valoride luidetinatoru  prenumele  si  Numele               , posesor al actului de identitate seria _____ numărul ________ cod numeric

personal    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |, deţinător a ______________ acţiuni emise de S.I.F. MUNTENIA, reprezentand _________% din numarul total de
actiuni, care îmi conferă dreptul la _________ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, reprezentand ________% din numarul total de drepturi de vot, numesc

prin prezenta pe                     uimandatarul  prenumele  si  Numele                     posesor al actului de identitate seria ______ nr. ____________cod numeric personal

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  ca reprezentant al meu la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ce va avea loc la data de 06.07.2012 ora 0930 la Sala
Alexandru Ioan Cuza amplasată la etajul 4 în sediul Camerei de Comerţ şi Industrie a României din Bucureşti, Blvd. Octavian Goga nr. 2, sector 3 sau la data de
07.07.2012 ora 0930 , in aceeasi locatie, în cazul în care cea dintîi nu s-ar putea ţine, să exercite dreptul la vot aferent deţinerilor mele înregistrate în registrul acţionarilor
SIF MUNTENIA SA, după cum urmează:

Pentru Împotrivă Abţinere

12. MARIAN  GEORGE  DINU………………………………………………………………………………

13.  CATALIN  IOAN  DOICA………………………………………………………………………………….

14.  SORIN  MARIAN  COCLITU…………………………………………………………………..………..

15.  CORNELIU  DAN  PASCARIU……………………………………………………..………………….

16.  MIHAI  BULIGA………………………………………………………………………………………….…..

17.  PAUL  GABRIEL  MICLAUS……………………………………………………………………………

18. RADU  GHEORGHE  DEAC……………………………………………………………….……………

19.  MARIAN  HOINARU………………………………………………………………………………………..

20. RAZVAN  ALEXANDRU  RUSU……………………………………………………….……………….

21. DORIN  ALEXANDRU  BADEA………………………………………………………………...………

22. RADU  TEODOR  BUGEAC………………………………………………………………………….….

Data : _____________________

Semnătura actionar

Numele, prenumele actionar
(cu majuscule)
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SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE

MUNTENIA S.A.

Subsemnatul                mobiliare  valoride luidetinatoru  prenumele  si  Numele               , posesor al actului de identitate seria _____ numărul ________ cod numeric

personal    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |, deţinător a ______________ acţiuni emise de S.I.F. MUNTENIA, reprezentand _________% din numarul total de
actiuni, care îmi conferă dreptul la _________ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, reprezentand ________% din numarul total de drepturi de vot, numesc

prin prezenta pe                     uimandatarul  prenumele  si  Numele                     posesor al actului de identitate seria ______ nr. ____________cod numeric personal

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  ca reprezentant al meu la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ce va avea loc la data de 06.07.2012 ora 0930 la Sala
Alexandru Ioan Cuza amplasată la etajul 4 în sediul Camerei de Comerţ şi Industrie a României din Bucureşti, Blvd. Octavian Goga nr. 2, sector 3 sau la data de
07.07.2012 ora 0930 , in aceeasi locatie, în cazul în care cea dintîi nu s-ar putea ţine, să exercite dreptul la vot aferent deţinerilor mele înregistrate în registrul acţionarilor
SIF MUNTENIA SA, după cum urmează:

Pentru Împotrivă Abţinere

23. ANTONEL  CRISTI  BUNU………………………………………………………...……………….……

24.  MARIAN  VIOREL  MANEA…………………………………………………………………………….

25.  CRISTIAN  ALEXANDRU  STEFANESCU………………………………………………………..

26.  GABRIEL  BURLACU………………………………………………………………….………………….

27.  CATALIN  MANCAS…………………………………………………………………………………..…..

28. GHEORGHE  GLAMAN…………………………………………………………………..

29. MIRCEA  STEFAN  SOLOVASTRU…………………………………………………….

30.  MIRCEA OANCEA…………………………………………………………………………………………

Data : _____________________

Semnătura actionar

Numele, prenumele actionar
(cu majuscule)


