BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
Persoane fizice
.Subsemnatul
(-a)
…………………………….,
cetăţean…………….,
domiciliat
în
…………………………., str. ………………………………legitimat cu C.I. seria…..nr. ……..,
eliberată de …………………….. biroul nr. ………………………… la data de ……………………..,
născut la data de ………………………., în ………………………., având C.N.P.
…………………………………, în calitate de deţinător a unui număr de ……………….. acţiuni
nominative emise de S.C. ICMRS S.A. Galaţi, deţinere aferent căreia îmi revine un număr de
…………………..voturi în A.G.A., corespunzător acţiunilor cu care figurez în Registrul acţionarilor la
data de 28.03.2022, în temeiul Legii nr.31/1990 R - cu modificările şi completările ulterioare si a
Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018, ȋmi exercit dreptul de vot prin corespondență pentru Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor care va avea loc în data de 07.04.2022, ora 13,00, la sediul S.C.
ICMRS S.A. Galaţi, Soseaua Smardan nr. 1, iar in situaţia în care Adunarea Generală Ordinară nu va
putea delibera şi vota în mod valabil, atunci la o a doua Adunare Generală Ordinară a acţionarilor care
este convocată în data de 08.04.2022, în acelaşi loc, la aceeasi ora şi cu aceeaşi ordine de zi, si votez
dupa cum urmeaza :
Nr.

Probleme înscrise pe ordinea de zi

Vot
Pentru

1.

Prezentarea Raportului auditorului financiar privind
situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar 2021.

2.

Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare pentru
exerciţiul financiar 2021, a raportului administratorului
special şi descărcarea de gestiune a acestuia.

3.

Stabilirea datei de 26.04.2022 ca dată de inregistrare
conform art. 87 alin.1 din Legea 24/2017.

Vot
Împotrivă

Abţinere

Votul va fi exprimat prin marcarea cu un “X” intr-o singura casuta corespunzatoare intentiei de
vot, pentru fiecare punct in parte.
Prezentul vot este valabil numai pentru şedinţa din data de 07/08.04.2022 a Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor S.C. ICMRS S.A. Galaţi.

DATA
_______________

NUMELE ŞI PRENUMELE
_______________________
Semnătura
__________________

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
Persoane juridice
Subscrisa……………………………………….. persoană juridica romana/străină, cu
sediul social în ……………………………, înregistrată sub nr………………….., avand C.U.I.
…………. reprezentată prin ……………………….. .........în calitate de deţinătoare a unui număr de
………………..acţiuni deţinere aferent căreia îmi revine un număr de …………………..voturi în
A.G.A., corespunzător acţiunilor cu care figurez în Registrul acţionarilor la data de 28.03.2022, în
temeiul Legii nr.31/1990 R - cu modificările şi completările ulterioare si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/
2018, ȋmi exercit dreptul de vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor care va avea loc în data de 07.04.2022, ora 13,00, la sediul S.C. ICMRS S.A. Galaţi,
Soseaua Smardan nr. 1, iar in situaţia în care Adunarea Generală Ordinară nu va putea delibera şi
vota în mod valabil, atunci la o a doua Adunare Generală Ordinară a acţionarilor care este convocată în
data de 08.04.2022, în acelaşi loc, la aceeasi ora şi cu aceeaşi ordine de zi, si votez dupa cum urmeaza :
Nr.

Probleme înscrise pe ordinea de zi

Vot
Pentru

1.

Prezentarea Raportului auditorului financiar privind
situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar 2021.

2.

Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare pentru
exerciţiul financiar 2021, a raportului administratorului
special şi descărcarea de gestiune a acestuia.

3.

Stabilirea datei de 26.04.2022 ca dată de inregistrare
conform art. 87 alin.1 din Legea 24/2017.

Vot
Împotrivă

Abţinere

Votul va fi exprimat prin marcarea cu un “X” intr-o singura casuta corespunzatoare intentiei de
vot, pentru fiecare punct in parte.
Prezentul vot este valabil numai pentru şedinţa din data de 07/08.04.2022 a Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor S.C. ICMRS S.A. Galaţi.
DATA
_______________

1)

funcţia, numele şi prenumele

S.C. _____________________
prin reprezentant legal1),
_________________________
Semnătura şi ştampila
_________________

