
BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA 

IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

S.C. ADMET S.A.

Societatea

Adunarea

Vot Vot

Vot Vot

Subsemnatul/a _________________________________ posesor al C.I. 

seria__, nr.________ eliberata la data de ___________ de catre Politia ________ avand CNP  

____________________ reprezentat de dl/dna __________________________, in calitate de 

_______________________,, detinator a unui numar de actiuni din totalul de 525.963 de actiuni emise de 

S.C. ADMET S.A. (” ”) si inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta de 

14.04.2020, care confera dreptul la un numar de voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, votez 

prin corespondenta in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii (“ ”) convocata 

pentru data de 25.04.2020, ora 14:00, la sediul Societatii din localitatea Galati, Str. Alexandru Moruzzi, nr. 130, 

judetul Galati, sau la data stabilita pentru a doua intalnire, respectiv 27.04.2020, aceeasi ora si locatie, in 

situatia in care conditiile de cvorum nu ar fi intrunite la data primei adunari, voturile mele pentru fiecare punct de 

pe ordinea de zi fiind mentionate mai jos: 

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale Societatii la data de 31.12.2019, intocmite si auditate 

conform prevederilor Ministerului Finantelor Publice nr.1802/2014, in forma in care au fost supuse aprobarii 

Adunarii.

2. Discutarea si aprobarea propunerii de acoperire a pierderii contabile inregistrate la data de 31.12.2019.

Pierderea in valoare de 446.432,98 lei va fi acoperita in urmatorii ani din profitul exercitiului financiar si cel 

reportat, prime de capital si capital social. 

(numele si prenumele actionarului), 

……

__

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra.

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra.

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra

Pentru Împotriva
Abtinere

Pentru Împotriva
Abtinere

5. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2020

6. Se aproba Programul de activitate al Societatii pentru anul 2020

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra

Pentru Impotriva Abtinere

Pentru Impotriva Abtinere
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8. Aprobarea Raportului anual al Societatii, in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr 5/2018

9.      Propunerea datei de 12.05.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se 

rasfrang efectele hotararii Adunarii. 

10. Propunerea datei de 11.05.2020 ca „ex-date” , respectiv data anterioara datei de inregistrare la care 

instrumentele financiare obiect al hotararilor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din 

hotarare. 

11.   Se aproba mandatarea dnei Hanganu Gabriela Carmen, cetatean roman cu domiciliul in Galati, sa 

indeplineasca toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru implementarea hotararilor 

adoptate in Adunare pentru depunerea de cereri, predarea si preluarea documentelor si semnarea, in 

numele Societatii, a tuturor documentelor necesare si reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati 

publice/persoane juridice de drept privat,  in special cu Registrul Comertului, autoritatile fiscale si 

Autoritatea de Supraveghere Financiara, in legatura cu cele de mai sus

Vot Vot

Vot Vot

Vot Vot

Vot Vot

Pentru Împotriva
Abtinere

Pentru Împotriva
Abtinere

Pentru Împotriva
Abtinere

Pentru Împotriva
Abtinere

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra.

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra.

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra.

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra.

Data completarii buletinului de vot:                                                    Semnatura reprezentantului legal 
                                                                                                       ______________   

Stampila
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