VES SA Sighişoara

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor VES SA Sighişoaraconvocată pentru 28/29
aprilie 2014
Subsemnatul ______________________________________________________, identificat prin BI/CI
seria ___ , nr. _________, emis de _______________________, la data de
_______________________, domiciliat în localitatea _______________________ , str.
___________________ , nr. ____ , ap. ____, cod numeric personal ________________________,
ACŢIONAR la Data de referință, 16 aprilie 2014 al VES SA Sighişoara, persoană juridică română, cu
sediul în Sighișoara str. Mihai Viteazu nr. 102, jud. Mureș, România, înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerțului sub nr. J26/2/1991, CUI RO 1223604 (denumită în continuare „Societate”), deținând un
număr de _____________________ acţiuni, reprezentând _______________________ % din numărul
total de 118.817.185 acțiuni emise de Societate,
care îmi conferă un număr de
__________________________ drepturi de vot in Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor,
reprezentând ____________________________ % din totalul drepturilor de vot,
având cunoștință de Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor VES S.A.
Sighișoara convocată pentru data de 28 aprilie 2014, începând cu orele 12.00 sau în data de 29
aprilie 2014, începând cu orele 12.00 (în cazul în care nu este îndeplinit cvorumul la prima
convocare), în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom 1, str. Tăietura Turcului, nr. 47/15N, Clădire de
birouri, Corp A, et. 2, județul Cluj, România și de documentația pusă la dispoziție de VES S.A.
Sighișoara în legătură cu Ordinea de zi respectivă,
în conformitate cu prevederile art. 18 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.
6/2009 (actualmente, Autoritatea de Supraveghere Financiară- Sectorul Instrumente Financiare), prin
prezentul formular îmi exercit votul prin corespondenţă, după cum urmează:
1.
Informarea actionarilor societatii privind adresa Municipiului Sighisoara-Biroul
Impozite si Taxe Locale nr.4972/IV/2/05.03.2014 si a hotararii judecatoresti pronuntate:
Decizia nr.497/R din data de 23.01.2014 a Curtii de Apel Targu Mures, Sectia a II-a civila,
de contencios administrativ si fiscal in procesul dintre Primaria Municipiului Sighisoara
si Primaria Comunei Albesti privind delimitarea teritoriala a celor doua unitati
administrative.
Pentru

Impotriva

Abtinere

2.
Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al SC.VES.SA Sighisoara, respectiv
modificarea Art.16 al.(25) din Actul Constitutiv, conform aprobarii din AGAO privind
alegerea unui nou Consiliu de Supraveghere.
Pentru

Impotriva

Abtinere

3.
Aprobarea datei de 16.05.2014 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a
actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi AGAE in conformitate cu
dispozitiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.
Pentru

Impotriva

Abtinere

4.
Mandatarea d-lui Fetita Alin Sorin domiciliat in Cluj-Napoca, Cal. Dorobantilor
nr.74 ap.114, identificat prin CI seria KX, numar 709917, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca,
la data de 25.11.2009, avind CNP 1731218120700, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor
necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotaririlor AGAE si semnarea Actului
Constitutiv actualizat.
Pentru

DATA
____________

Impotriva

Abtinere

Numele, prenumele şi semnătura acţionarului
_________________________

