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Semnatura reprezentantutui action.amtu i

SE COMPLETEAZA DE CATR- ACTIONARII
PERSOANE FIZICE

Numele si prenumele persoanei

Codnumericpersonall I I I I I I

SE COMPLETEAZADE CATRE ACTIONARII
PERSOANE JURIDICE

Denumirea persoanei juridice

Codunicdeinregisrrarel I I I I | | I i I I I I

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generali
Ordinara a Ac(ionarilor

Pentru Impotriva Ab{inere

1^Aprobarea bugetului de venituri si cheltuiell si a bugetului de investitii pentru anul
2017

2 Descdrcarea de gestiune a administratoriror pentru exercitiur financiar 2016

;rrJ:l?['f;rremunera{iei 
membritor Consitiutui de adminisrratie pentru exercitiul

4 lmputernicirea unei persoane pentru negocrerea gi semnarea Acturui Aditionar ra
contractele de administrare cu privire la obiectivele anutui ZOt Z;

7 Stabilirea valorii asigurarii profesionale pentru noul membru CA

8 Aprobarea formei contracturui de administrare pentru nour membru ar cA

9 lmputernicirea unei persoane pentru semnarea in numele societatii a contractului de
administrare cu noul membru al Consiliului de Administratie

12 stabilirea^valorii asigurarii profesionale pentru noul membru cA ales pe locul
rdmas vacant in urma demisiei domnului Daniel_ Silviu Stolcescu

'l3 Aprobarea formei contraclurui de administrare pentru nour membru ar cA ares pe
locul rdmas vacant in urma demisiei domnurui Danier- sirviu stoicescu

14, lmputernicirea unei persoane pentru semnarea in numele societatii a contractului
de administrare cu nour membru ar consiriurui de Administratie ares pe rocur rdmas
vacant in urma demisiei domnului Daniel_ Silviu Stoicescu

16 Desemnarea persoanelor imputernicite pentru semnarea gi indeplinirea Hotarddlor
ad.ptate de citre A G 0 A, si indeprinirea formaritd{iror de pubricitate qi ,.n.ntiun;
impuse de lege

17 Aprobarea datel de 06 0T.20ir ca data de inregistrare in conformitate cu
prevederile art,238 arin.'l din Legea 29il2004 privrnd pii{a de capital si a datei de
05.07,2017 ca data"ex - dale,,,

Data:

Semnatura actionarului persoana fizica

persoana juridica


