
 

BULETIN DE VOT DESCHIS 

pentru votul prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara  

 a Actionarilor Societatii UNISEM S.A. din data de 15/16.04.2019 

 

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 Ordinara a Actionarilor 

Societatii (AGOA), 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 03.04.2019, avand cunostinta de ordinea de zi a AGOA ce va avea loc la data de 

15.04.2019, ora 14:00, la adresa din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 1, Sector 4, Cladirea 

Muntenia Business , sau la data de 16.04.2019 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: 

 

                                                           
1 Se va indica numele si prenumele actionarului persoana fizica, actionar al UNISEM SA, la data de 03.04.2019  Data de 

Referinta. 

Punctele din ordinea de zi supuse votului  in 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 

Pentru Impotriva Abtinere 

1. Prezentarea Raportului de gestiune al 
Consiliului de Administraţie şi a Raportului 
auditorului financiar pentru anul 2018. 
Aprobarea situaţiilor financiare anuale 
complete pentru anul 2018 (bilanţul 
contabil, contul de profit şi pierdere, 
situaţia modificărilor capitalului propriu, 
situaţia fluxului de trezorerie, politici şi 
note explicative). 

   

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a 
membrilor Consiliului de Administratie pentru 
exercitiul financiar 2018. 

   

3. Aprobarea Bugetului de venituri si 
cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019. 

   

5. Mandatarea unui reprezentat al Societatii 
UNISEM S.A. in vederea semnarii contractului care 
se va incheia cu auditorul financiar. 

   



 

Anexez prezentei actele mentionate in convocare. 

 

Data:   _______________ 

 

Semnatura actionarului2 ____________________________________ 

                                                           
2 Se va semna de catre actionarul persoana fizica. 

6.Desemnarea persoanei imputernicite pentru 

semnarea hotararilor adoptate de AGOA si pentru 

indeplinirea tuturor formalitatilor de publicitate si 

mentiune cerute de lege. 

   

7.Aprobarea datei de 03/05/2019 ca data de 
înregistrare si a datei de 02/05/2019 ca data ex – 
date în conformitate art. 86 din Legea nr. 24/2017 
și Reg. ASF 5/2018. 

   


