
BULETIN PENTRU VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
LA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.I.F. MUNTENIA S.A.

DIN DATA DE 25/26 IUNIE 2018

Procedura privind completarea buletinului de vot prin corespondență și transmiterea acestuia la sediul SIF Muntenia SA poate fi consultată pe
site-ul societății la adresa www.sifmuntenia.ro
Buletinul de vot prin corespondență trebuie înregistrat la sediul SIF Muntenia SA până la data de 23 Iunie 2018 ora 0900
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Se va completa în cazul în care acţionarul este persoană juridică

Subscrisa ____________________________________, deţinatoare a unui număr de _______________ acţiuni emise de S.I.F.
MUNTENIA S.A, reprezentand _________ % din numarul total de actiuni emise de societate,înregistrate în Registrul Acţionarilor
Societăţii la data de referinţă (08.06.2018), ce dau dreptul la _____________________ voturi, votez după cum urmează:

Rezolutii supuse aprobarii AGOA Pentru Impotriva Abtinere
1 Alegerea secretariatului de sedinta AGOA format din trei membrii, respectiv Topor Elena Daniela, Stratan

Ana si Marinescu Maria cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, Topor Elena Daniela
urmand a fi secretarul care intocmeste procesul-verbal al sedintei, in conformitate cu art. 129, alin. (2) din
Legea nr. 31/1990 privind societatile. Persoanele propuse au calitatea de actionari al SIF Muntenia SA.

2 VOT SECRET CONFORM ANEXEI LA PREZENTA IMPUTERNICIRE SPECIALA DE REPREZENTARE

3 Aprobarea datei de 12.07.2018 ca data de inregistrare si a datei de 11.07.2018 ca data ex date, in
conformitate cu prevederile art. 86, al. 1 din Legea nr. 24/2017, respectiv prevederile Regulamentului
CNVM nr. 6/2009.

Denumire Acționar  Scrieți denumirea pers. juridice cu MAJUSCULE

CUI acționar  Scrieți codul unic de înregistrare

Reprezentant legal  Completați numele si pren. rep. legal al acționar persoană juridică

Data semnării  Scrieți data semnării buletin vot corespondență

Semnătura  Semnați și ștampilați

L.S.
acționar
persoana
juridica
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Număr acțiuni deținute

Număr drepturi de vot

Rezolutii supuse aprobarii AGOA Pentru Impotriva Abtinere
2 Alegerea membrilor Consiliului Reprezentantilor Actionarilor ai Societatii de Investitii Financiare Muntenia SA pentru un mandat de 4 (patru)

ani, incepand de la data alegerii acestora.

2.1 CHISU MIHAI

2.2 GIOGA STEFAN DRAGOS

2.3 STEFAN GEORGE – ALIN

Denumire Acționar  Scrieți denumirea pers. juridice cu MAJUSCULE

CUI acționar  Scrieți codul unic de înregistrare

Reprezentant legal  Completați numele si pren. rep. legal al acționar persoană juridică

Data semnării  Scrieți data semnării buletin vot corespondență

Semnătura  Semnați și ștampilați

L.S.
acționar
persoana
juridica

http://www.sifmuntenia.ro

