
 

BULETIN DE VOT DESCHIS 

pentru votul prin corespondenta pentru Adunarea Generala Extraordinara  

 a Actionarilor Societatii UNISEM S.A. din data de 27/28.12.2019 

 

Subsemnatul, _______________________________________________________1, posesor al actului de identitate 

serie ______ numar _________, cod numeric personal ________________________,  detinator a __________ actiuni 

emise de SC UNISEM SA (Societatea), reprezentand _______% din numarul total de actiuni emise de 

Societate, care imi confera dreptul la ______ voturi in Adunarea Generala Extraordinara a 

Actionarilor Societatii (AGEA), reprezentand ______ % din numarul total de drepturi de vot, in scopul 

exercitarii dreptului la vot aferent detinerilor subsemnatului inregistrate in registrul detinatorilor 

de actiuni la data de 17.12.2019, avand cunostinta de ordinea de zi a AGEA ce va avea loc la data de 

27.12.2019, ora 09:00, la adresa din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 1, Cam. 113A, Sector 4, 

Cladirea Muntenia Business , sau la data de 28.12.2019 la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in 

care cea dintai adunare nu s-ar putea tine, in baza dispozitiilor art. 18 din Regulamentul ASF nr. 

5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale 

societatilor, prin prezentul inscris inteleg sa imi exercit votul deschis prin corespondenta, dupa 

cum urmeaza: 

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.   

                                                           
1 Se va indica numele si prenumele actionarului persoana fizica, actionar al UNISEM SA, la data de 17.12.2019  Data de 

Referinta. 

Punctele din ordinea de zi supuse votului  in 

Adunarea Generala Extraordinara a 

Actionarilor 

Pentru Impotriva Abtinere 

1. Aprobarea schimbarii sediului societatii 
UNISEM SA de la adresa din Str. Mihai 
Eminescu nr. 57A, Sector 2, Bucuresti la 
adresa Strada Matasari, nr. 46, camera 
C10A, etaj 3, sector 2, Bucuresti. Aprobarea 
modificarii art. 3 al 1 al Actului constitutiv, 
astfel: (1) “Sediul principal al societăţii 
este în România, Bucureşti, str. Matasari nr. 
46, Etaj 3, Cam. 10A Sector 2. Sediul 
societăţii poate fi schimbat în alt loc din 
România, pe baza hotărârii Adunării 
Generale a Acţionarilor, potrivit legii”. 
Aprobarea formei actului constitutiv 
actualizat la data de 27.12.2019. 

   

2.  Aprobarea incetarii de comun acord  a 
contractului de asociere in participatiune incheiat 
la data de 17.10.2016 intre UNISEM S.A. si  SIFI 
PROPERTIES S.A. 

   



 

Anexez prezentei actele mentionate in convocare. 

 

Data:   _______________ 

 

Semnatura actionarului2 ____________________________________ 

                                                           
2 Se va semna de catre actionarul persoana fizica. 

3. Aprobarea vanzarii imobilului proprietatea 
UNISEM SA, amplasat in Bucuresti strada Mihai 
Eminescu, nr. 57A, sector 2,  format din teren in 
suprafata de 1213,54 mp si constructii C1/C2 si C3 
in suprafata utila de 409 mp, identificat in Cartea 
Funciara a Municipiului Bucuresti sub nr. 229034,   
in urmatoarele conditii: 
• Pret minim de vanzare 1.440.000 EUR la 
care se adauga regimul de taxare aplicabil conform 
dispozitiilor legale. 
• Plata in maximum 30 de zile de la data 
semnarii contractului de vanzare-cumparare in 
forma autentica. 
• Transferul dreptului de proprietate la data 
achitarii integrale a imobilului. 

   

4. Imputernicirea domnului Andrei Nicolae 
Mihailov, director general al Unisem SA sa semneze 
toate documentele si sa faca toate demersurile 
necesare pentru indeplinirea hotararii de vanzare a 
imobilului asa cum este stabilit la punctul 3, fiind 
imputernicit sa semneze din partea societatii 
contractul de vanzare-cumparare in forma 
autentica. 

   

5. Imputernicirea domnului Andrei Nicolae 
Mihailov, director general al Unisem SA sa semneze 
toate documentele si sa faca toate demersurile 
necesare pentru ducerea la indeplinire a 
prezentelor hotarari ale Adunarii Generale 
Extraordinare a Unisem SA. 

   

6. Aprobarea datei de 16.01.2020 ca data de 
inregistrare si a datei de 15.01.2020 ca data ex 
date, in conformitate cu prevederile art. 86, al. 1 
din Legea nr. 24/2017, respectiv prevederile 
Regulamentului ASF nr. 5/2018. 

   


