STIROM S.A.
A member of Yioula Group

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ
pentru Adunarea Generală Extraordinară
A Acţionarilor S.C. STIROM S.A.
convocată pentru 19/20 decembrie 2011
Subsemnatul, _______________________________________________________________,
[nume şi prenume al acţionarului, persoană fizică], identificat prin ____ [act de identitate], seria ___, nr.
________, emis de _____________________________, la data de __________, domiciliat în localitatea
_________________________________________________________,
Cod
Numeric
Personal
________________________,
sau
Subscrisa, _______________________________________________, [denumirea acţionarului personă
juridică], cu sediul în localitatea _______________________________, înregistrată în Registrul
Comerţului sub nr. J ______________, având Cod Unic de Înregistrare ___________, reprezentată legal
prin ___________________________________*,
acţionar la Data de Referinţă, adică 08 decembrie 2011, al S.C. STIROM S.A., persoană juridică
română, cu sediul situat în Bulevardul Theodor Pallady nr. 45, sector 3, Bucureşti, România,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/10/1990, Cod Unic de Înregistrare
335588 (denumită în continuare „Societatea”), deţinând un număr de ___________ acţiuni, reprezentând
_________% din totalul de 16.278.692 acţiuni emise de Societate, care îmi conferă un număr de
___________ drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, reprezentând
____________% din totalul drepturilor de vot,
având cunoştiinţă de Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. STIROM
S.A. convocată pentru data de 19 decembrie 2011, începând cu ora 12:00, respectiv pentru 20
decembrie 2011, începând cu ora 12:00 [în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor nu se va putea ţine în mod valabil la prima convocare] şi de documentaţia pusă la dispoziţie
de S.C. STIROM S.A. în legătură cu Ordinea de zi respectivă,
în conformitate cu Articolul 18 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin prezentul formular îmi exercit
votul prin corespondenţă, după cum urmează:
1. Aprobarea tranzacţionării acţiunilor emise de S.C. Stirom S.A. pe piaţa reglementată la vedere
administrată de Bursa de Valori Bucureşti S.A. (BVB):
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Pentru

Împotrivă

Abţinere

2. Împuternicirea Consiliului de Administraţie al Societăţii pentru îndeplinirea oricăror şi a
tuturor formalităţilor necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, incluzând, dar
fără a se limita la selectarea intermediarului financiar autorizat de Comisia Naţională a Valorilor
Mobiliare (CNVM) care va întocmi prospectul de tranzacţionare şi va derula toate procedurile
necesare admiterii Societăţii la BVB:
Pentru
Împotrivă
Abţinere
3. Stabilirea datei de 12 ianuarie 2012 ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr.
297/2004 privind piaţa de capital.
Împotrivă
Abţinere
Pentru
4. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalităţile de publicitate şi înregistrare a
hotărârii Adunării: Domnul Spyridon Vamvakas – Director General:
Pentru
Împotrivă
Abţinere

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil/copia certificatului de înregistrare**.
Data ______________
*** ____________________________ [semnătura]
**** ______________________________________
(numele, prenumele acţionarului persoană fizică sau a repezentantului legal al acţionarului persoană
juridică, în clar cu majuscule)

Notă:
* se va completa numai pentru persoane juridice;
** în cazul persoanelor fizice, se va ataşa o copie a actului de identitate; în cazul persoanelor juridice, se
va ataşa o copie a certificatului de înregistrare;
*** în cazul acţionarilor persoane juridice, se va aplica şi ştampila valabilă;
**** în cazul persoanelor juridice, se va menţiona funcţia reprezentantului legal.
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