BULETIN PENTRU VOT DESCHIS
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Societatii UNISEM S.A. din data de 22/23.04.2021
SE COMPLETEAZA DE CATRE ACTIONARII PERSOANE
FIZICE

SE COMPLETEAZA DE CATRE ACTIONARII
PERSOANE JURIDICE

Numele si prenumele persoanei fizice

Denumirea persoanei juridice

Cod numeric personal | | | | | | | | | | | | | |

Cod unic de inregistrare | | | | | | | | | |
| | |

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:
Punctele din ordinea de zi supuse votului in
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
1. Prezentarea si discutarea Raportului de
gestiune al Consiliului de Administraţie şi a
Raportului auditorului financiar pentru anul
2020.
2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale ale
Societatii pentru anul 2020 (bilanţul contabil,
contul de profit şi pierdere, situaţia
modificărilor capitalului propriu, situaţia
fluxului de trezorerie, politici şi note
explicative), pe baza rapoartelor prezentate.
3. Aprobarea repartizarii profitului realizat in
anul 2020, conform propunerii Consiliului de
Administratie.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a
membrilor Consiliului de Administratie
pentru exercitiul financiar 2020.
5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli
al Societatii pentru exercitiul financiar 2021.
7. Aprobarea politicii de remunerare a
membrilor Consiliului de Administratie si a
Directorilor executivi ai societatii.
8. Desemnarea persoanei imputernicite pentru
semnarea hotararilor adoptate de AGOA si
pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de
publicitate si mentiune cerute de lege

Pentru

Impotriva

Abtinere

9. Aprobarea datei de 15.06.2021 ca data de
înregistrare si a datei de 14.6.2021 ca data ex
– date în conformitate cu art 2 al 2 lit. L din
regulamentul ASF nr.5/2018
10. Aprobarea datei de 23.06.2021 ca data pentru
plata dividendelor.
11. Aprobarea repartizarii sumei de 6.748.041 lei
din rezultatul reportat din anii anteriori
inregistrat la data de 31.12.2020, in vederea
acordarii de dividende. Dividendul propus
este in valoare bruta de 0.0855 lei/actiune.
Dividendul propus din rezultatul reportat din
anii anteriori se va cumula cu cel rezultat din
profitul net aferent anului 2020 si se va plati
incepind cu aceeasi data (Data platii)
Semnatura actionarului persoana fizica

Semnatura reprezentantului
actionarului persoana juridica

