Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor 28 aprilie (29 aprilie) 2022

FORMULAR VOT PRIN CORESPONDENTA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACŢIONARILOR

Subsemnatul(a)/Subscrisa____________________________________________________________
__cu domiciliul/sediul în ___________________________identificat cu BI/CI/ORC seria ____, nr.
____________/J__-_______/_____, CNP/ CUI__________________ deţinător a ________________
acţiuni din totalul de 6.141.798 acţiuni emise de S.C. ARMAX GAZ S.A. Mediaş, (societate in reorganizare
judiciara in judiciar reorganization, en redressement), înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr.
J32/127/1991, având cod fiscal RO803727, care îmi conferă dreptul la __________% voturi din totalul de
drepturi de vot în Adunarea Generală a Acţionarilor, îmi exercit dreptul de vot prin corespondenţă asupra
punctelor de pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. ARMAX GAZ S.A.
Mediaş, (societate in reorganizare judiciara in judiciar reorganization, en redressement), data de 28 aprilie
2022, orele 10.00 la sediul Societăţii din Mun. Mediaş, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, Jud. Sibiu sau în data de
29 aprilie 2022, orele 10.00, în locul indicat pentru prima convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea
ţine, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în Registrul Acţionarilor la data de
referinţă 12.04.2022, după cum urmează
ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR
Punctul I AGOA Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2021, pe baza raportului administratorului
special și a raportului auditorului financiar

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

(se marchează cu X tipul de vot care va fi acordat în Adunarea Generală a Acţionarilor)

Punctul II AGOA Aprobarea politicii de remunerare în cadrul societății

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

(se marchează cu X tipul de vot care va fi acordat în Adunarea Generală a Acţionarilor)
Punctul III AGOA Aprobarea datei de înregistrare care serveşte la identificarea acţionarilor care urmează a
beneficia de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării. Propunerea
administratorului judiciar pentru data de inregistrare este: 16 mai 2022
PENTRU
IMPOTRIVA
ABTINERE
(se marchează cu X tipul de vot care va fi acordat în Adunarea Generală a Acţionarilor)
Punctul IV AGOA Aprobarea „ex date”, ca data anterioara datei de înregistrare, la care instrumentele
financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre,
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in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor
drepturi ale acționarilor in cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale. Propunerea
administratorului judiciar pentru „ex date” este: 13 mai 2022.
PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

(se marchează cu X tipul de vot care va fi acordat în Adunarea Generală a Acţionarilor)
Punctul V AGOA Imputerncirea d-lui Hodiș Paul Cristian, Administrator special al societatii, pentru
indeplinirea formalitatilor legate de inregistrarea si publicarea Hotararii AGOA, cu posibilitatea
submandatarii altor persoane, inclusiv avocati pentru ducerea la indeplinire a acestora

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

(se marchează cu X tipul de vot care va fi acordat în Adunarea Generală a Acţionarilor)

Data

____________________
(nume şi prenume cu majuscule)

__________

(semnătura)
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