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Str.Fagului Nr.35, 440186 Satu Mare" Romania
Tel: +40-26I-7 69564, Fax : +40-261-7 69565

Cod fiscal: R 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 I I99l

BULETIN DE VOT
ADUNAREA GDNERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR diN

05.0s.2016
Data de referinfi: 20.04.2016

Subsemnatul(a)
persoanq fizica squ al

(numele, prenumele actionarului
reprezentantului legal al actionarului persoanajuridica), reprezentant legal al

(se va completa numai pentru actionari persoane iuridice), identificat
ca actionar in Registrul Actionarilor cu CIIBI/CIJI avand domiciliul/sediul in

Str. Nr. Jud. avand

, detinator a actiuni reprezentand % din totalul de

43.500.000 actiuni emise de Societatea Comeciala AUTONOVA SA Satu Mare, care imi confera

voturi in Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor reprezentanddreptul la

CNP

_N din totalul drepturilor de vot, ce va avea loc in data de 05.05.2016 (prima convocare), ora

1S,OO ta sediul societatii sau in data de 06.05.2016 (a doua convocare), la aceeasi ora si in acelasi loc,

in caztl in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare, imi exercit dreptul de vot in legaturd

cu punctele inscrise pe ordinea de zi a A.G.E.A. dup[ cum utmeazd:

1. Aprobarea bugetului pentru finanlarea proiectului cu titlul "Reabilitare si refunctionare spatii de

productie si spatiu administrativ, strada Fagului, nr. 35, Satu Mare", in valoare de 2.000.000 euro

fara TVA.

Pentru Impotriva Abtinere

2. Punerea in discutie si mandatarea Consiliului de Administratie pentru contractarea de credite

bancare si constituirea de garantii imobiliare pentru creditele angajate.

Pentru Impotriva Abtinere

3. Aprob area datei de 26.05.2016 aa

risfringe efectele hotararilor luate si

datl de inregistrare a ac{ionarilor asupra c[rora se vor
a datei de 25.05 .2016 ca ex-date.

Pentru Impotriva Abtinere

4. Discutarea si luarea unei hotarari privind mandatarea persoanei care va efectua demersurile tn

vederea inregistrarii si publicarii hotararii, precum si a mentiunilor societatii la Registrul

Comertului.

Data.

Semndtura

Reprezentant legal .

$tampila societefli
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pentru exercitarea votului, marcali cu X pe fiecare din problemele supuse votului, conform dorinlei

dumnaevoastrd de vot.

Notil:

l. Buletinul de vot pus la dispozilie pe website se completeazd,de cdtre ac{ionar, se introduce

intr-un plic Ai se expediaid t""o*undat cu confirmare de primire pe care sd fie trecutd adresa

expeditorului (actionarul) la sediul societ[1ii pdnl la data de 03.05.2016 ora 15.00 (data numarului de

registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire in cazi documentelor

expediate)..' 
2. Buletinul de vot este corect completat atunci cind pentru fiecare din problemele inscrise pe

buletinul de vot se exprimd o singurl opliune (?entru" sau "Impotrivd" sau "Ablinere").

3. Validarea votului se face pentru fiecare problemd inscrisd pe ordinea de zi in parte.

4. Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedur[in urmdtoarele situalii:

- sunt ilizibile;
- con(in op{iuni contradictorii sau confuze;

- sunt exprimate condilionat.

5. Voturile anulate pentru vicii de procedur[ sunt luate in calcul pentru stabilirea cvorumului, dar

nu sunt luate in considerare atunci cdnd punCtul de pe ordinea de zilacare se referl este supus la vot.


