BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor STIROM S.A.
convocată pentru 15/16 aprilie 2016

Subsemnatul, ______________________________________________________________________________________,
[nume şi prenume al acţionarului, persoană fizică], identificat prin ________ [act de identitate/paşaport], seria _______,
nr. ________, emis de _____________________________, la data de _____________, domiciliat în localitatea
________________________, str.___________________________ nr. ______, bl. _________, sc.____, ap. _____, et.
____,
judeţul/sectorul
________________________,
Cod
Numeric
Personal
[dacă
este
cazul]
________________________,
sau
Subscrisa1, _______________________________________________, [denumirea acţionarului personă juridică], cu
sediul în localitatea _______________________________, înregistrată în Registrul Comerţului/entitate similară pentru
persoane juridice nerezidente sub nr. de ordine ___________________, având cod unic de înregistrare/număr de
înregistrare echivalent pentru persoane juridice nerezidente________________, reprezentată legal prin dl./d-na.
___________________________[nume şi prenume reprezentant legal astfel cum apare înscris în documentele
doveditoare ale calităţii de reprezentant], în calitate de ________________________ [funcţia reprezentantului legal],
 acționar la Data de Referință – 06 aprilie 2016 - al Societății STIROM S.A., o societate înmatriculată şi
funcţionând în conformitate cu legile din România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Bucureşti sub numărul de ordine J40/10/1990, cod unic de înregistrare 335588, cu sediul în Bulevardul
Theodor Pallady nr. 45, sector 3, Bucureşti, având capitalul social subscris şi vărsat de 40.696.730,00 lei
(“Societatea”),
 deţinand un număr de __________ acţiuni emise de Societate, reprezentând _____% din totalul de 16.278.692
acţiuni emise de Societate, care îmi conferă dreptul la un număr de ______ voturi în adunarea generală a
acţionarilor, reprezentând ______% din totalul drepturilor de vot,
 având cunoştiinţă de Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor STIROM S.A. convocată
pentru data de 15 aprilie 2016, începând cu ora 12:00, respectiv pentru 16 aprilie 2016, 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 Societate în legătură cu Ordinea de zi,
 în conformitate cu Articolul 18 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale
acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale,
prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondenţă, după cum urmează:
1.
Pentru punctul 1 de pe Ordinea de zi, respectiv „Aprobarea încheierii/derulării între Societate şi persoane afiliate
– Drujba Glassworks S.A. Bulgaria, New Glass S.A. Bulgaria, Yioula Glassworks S.A. Grecia, Uniglass Glassworks
S.R.L., Bucha Glassworks LLC Ucraina, Bio Med Sklo P.J.S.C. Ucraina – de contracte comerciale de vânzare/cumpărare
de bunuri mobile (tehnologie, utilaje, echipamente şi accesorii, specifice industriei sticlei; echipamente P.C.; articole
sticlărie menaj, borcane şi butelii din sticlă), contracte având o valoare de peste 10% din valoarea capitalului social
subscris al Societăţii. Împuternicirea Consiliului de Administraţie să încheie şi să deruleze aceste contracte, în numele şi
pe seama Societăţii. Aceste contracte se vor încheia/derula obligatoriu, cu respectarea intereselor Societăţii, Stirom având,
după caz, calitatea de vânzător sau cumpărător, valoarea acestora neputând depăşi, cumulat, contravaloarea a paisprezece
milioane EUR”:
Pentru
Împotrivă
Abţinere

1

2. Pentru punctul 2 de pe Ordinea de zi, respectiv „Stabilirea datei de 04.05.2016 ca „Data de Înregistrare” în legătură
cu hotărârile adoptate în cadrul Adunării, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu
modificările şi completările ulterioare”:
Pentru
Împotrivă
Abţinere
3. Pentru punctul 3 de pe Ordinea de zi, respectiv „Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalităţile de
publicitate şi înregistrare a hotărârilor Adunării: Domnul Spyridon Vamvakas – Director General al Societăţii – care se
identifică cu Cartea de Rezidenţă Permanentă seria RPU nr. 39316, eliberată de I.G.I. Ilfov, la data de 15.02.2013,
valabilă până la data de 14.02.2023”:
Pentru

Împotrivă

Abţinere

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil2/documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului
persoană juridică3.

Data ______________
____________________________ [semnătura]

4

5

______________________________________
(numele, prenumele acţionarului persoană fizică sau a repezentantului legal al acţionarului persoană juridică, în clar cu
majuscule)

1

Se va completa numai pentru persoane juridice;
Se va ataşa copia actului de identitate actualizat, în cazul acţionarului persoană fizică care nu şi-a înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A.
datele de identificare valabile şi actualizate.
3
În cazul acţionarului persoană juridică, se va ataşa un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului buletinului de
vot (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicarii
convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor) în cazul în care reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică nu este
menţionat în lista acţionarilor STIROM de la data de referinţă primită de la Depozitarul Central S.A.;
4
Semnatura acţionarului persoana fizica; în cazul acţionarilor persoane juridice, buletinul de vot trebuie semnat de reprezentantul legal şi se va
aplica şi ştampila, dacă persoana juridică are ştampilă;
5
În cazul persoanelor juridice, se va menţiona şi funcţia reprezentantului legal.
2

În ipoteza în care se vor introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării, se va revizui prezentul formular şi se va completa ordinea de zi cu
punctele nou introduse, precum şi opţiunile de exprimare a votului, respectiv „pentru” sau „împotrivă” sau „abţinere”. Formularul revizuit
va fi postat în forma finală în data de 04 aprilie 2016 pe website-ul Societăţii (www.stirom.ro).
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