VES S.A. Sighişoara

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ
Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor VES S.A. Sighişoara din data de 21
sau 22 iunie 2010, ora 15:00 la sediul societăţii din Sighişoara, str. Mihai Viteazul nr. 102
Subscrisa ______________________________________________________, cu
sediul în _______________________ , str. ___________________ , nr. ____ , ap. ____ ,
înregistrată la O.R.C. sub nr. ___________________, cod fiscal ___________________,
reprezentată legal de dl./dna. _________________________ în calitate de
___________________, ACŢIONAR la VES S.A. Sighişoara având un număr de
______________________________
acţiuni,
reprezentând
______________________________ % din numărul total al acţiunilor VES S.A., care îmi
conferă dreptul la __________________________ voturi in Adunarea Generala a
Acţionarilor, reprezentând ______________________________ % din numărul total de
voturi.
În conformitate cu prevederile art. 18 din Regulamentul C.N.V.M. 6/2009, prin prezentul
formular îmi exercit votul prin corespondenţă, aferent deţinerilor mele înregistrate în
Registrul Acţionarilor, cu privire la toate punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor din data de 21 iunie 2010 ora 15:00, la sediul societăţii din
Sighişoara, str. Mihai Viteazul nr. 102, jud. Mureş, respectiv data de 22 iunie 2010, aceeaşi
oră şi acelaşi loc, la o a doua convocare, după cum urmează:
1. Aprobarea programului de investiţii cu finanţare nerambursabilă 2011 – 2012.
Pentru

Împotriva

Abţineri

2. Aprobarea datei de 05.07.2010 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a
acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor Societăţii, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 din Legea
nr.297/2004 privind piaţa de capital.
Pentru

Împotriva

Abţineri

3. Mandatarea domnului Sorin Stan, domiciliat în Bucuresti, str. Brasov, nr. 24, bl. 717,
ap. 23, sector 6, identificat prin CI seria RD nr. 412782, eliberat de Secţia 22 a Politiei
Bucuresti, valabil până la data de 21.09.2014, CNP 1620921400466, pentru întocmirea
formalităţilor de înregistrare şi publicare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare
a Acţionarilor.
Pentru

DATA
____________

Împotriva

Abţineri

Denumirea, ştampila şi semnătura acţionarului
_________________________
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