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BULETIN DE VOT
prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara a CEMACON S.A.
din data de 27.04.2017
pentru punctele de pe ordinea de zi ce necesită vot secret

Subsemnatul, _______________________________ (numele si prenumele actionarului persoana
fizica), identificat prin _____ (act de identitate), seria_____, numarul__________, emis de
_________________ la data de ___________ domiciliat in loc. ________________, jud.___________,
cod numeric personal __________________________,
sau
Subscrisa, ______________________________ (denumirea actionarului persoana juridica),
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J______________, avand Cod Unic de Inregistrare
_____________,
reprezentata
legal
prin
___________________,
in
calitate
de
_______________________, CNP ________________________,
Actionar la data de referinta, adica 14.04.2017 al CEMACON S.A., societate comerciala inregistrata
la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub numarul J12/2466/2012, cod unic
de inregistrare RO 677858, (denumita in continuare “Societatea”), detinand un numar de
_____________ actiuni emise de Societate, care imi confera _______________ drepturi de vot in
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,
avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CEMACON S.A.,
convocata pentru data de 27.04.2017 incepand cu ora 12:00, respectiv pentru 28.04.2017, incepand
cu ora 12.00 (in cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se va putea tine in
mod valabil la prima convocare) si de documentatia pusa la dispozitie de Societate in legatura cu
Ordinea de zi respectiva,
in conformitate cu art. 18 din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, prin prezentul formular imi
exercit votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza:
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:
6. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Cemacon SA pentru un mandat de 4 ani, ca
urmare a incetarii mandatelor anterioare.
Nume și prenume candidat

Vot ”pentru”

Vot ”impotriva”

Abținere

Dl LIVIU-IONEL STOLERU – nominalizat
de către acționarul dl Daniel Sologon
Dl TIBERIU STRATAN – nominalizat de
către acționarul S.IF. MUNTENIA S.A.
Dna ANCA MANITIU – nominalizată de
către acționarul CONSULTANȚĂ
ANDREI&ANDREI
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Dna ANA BOBIRCA – nominalizată de
către acționarul Business Capital for
Romania Opportunity Fund Cooperatief
U.A.
Dl RUDOLF PAUL VIZENTAL –
nominalizat de către acționarul CIT
Resources SA
Dna DANA-RODICA BEJU - nominalizată
de catre acționarul DEDEMAN SRL
Nota : La punctul 6 de pe ordinea de zi votul “Pentru” se poate marca pentru un numar de maxim

5 candidati la functia de administrator. Mai mult de 5 opţiuni “Pentru” exprimate duce la
anularea votului pentru acest punct.
Anexez copia actului de identitate valabil/ copia certificatului de inmatriculare/inregistrare.
Conform optiunii personale, se va marca cu “X” sub una din variantele aferente votului: pentru,
impotriva sau abtinere.

Data ___________________
Semnatura _____________________
Functia reprezentantului legal (in cazul persoanei juridice) ____________________
Stampila (persoanei juridice) ___________
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