FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU VOT SECRET
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MOBEST S.A.
CONVOCATA LA DATA DE 11/12.05.2018.
Subsemnatul(a) ………………………………………… (numele si prenumele complet, conform actului de
identitate) domiciliat in ……………………… posesor C.I. seria ……… nr. ………………. eliberata la data de
……………………de
catre
…..
/
Oras
……………………
avand
codul
numeric
personal
…………………………………………,
sau
Subscrisa, __________________ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul in
______________, inregistratata in Registrul Comertului sub nr. ______, avand Cod Unic de
Inregistrare ____________, reprezentata legal prin ________ [nume si prenume, conform actului de
identitate], avand functia de _________ [ functia exacta inscrisa in registrul comertului] *
detinator la data de 26.04.2018 (Data de Referinta) a unui numar de …………………… actiuni
nominative din totalul de 17.423.315 actiuni emise de catre S.C. MOBEST S.A., societate comerciala pe
actiuni, organizata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Municipiul Bucuresti,
Str. Heliade intre Vii nr.8, Sector 2, inregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/288/1991,
atribut fiscal RO, cod unic de inregistrare 345 (“Societatea”), reprezentand ……. % din totalul drepturilor
de vot,
Având cunoştinţă de :
- Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinara a Acţionarilor Societatii convocate la ora 11 pentru
data de 11.05.2018, in Bucuresti, Str. Heliade intre Vii nr.8, Sector 2, sau la data de 12.05.2018, (a doua
adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine) in conditiile stabilite pentru prima convocare,
precum si de documentatia pusa la dispozitie de Societate in legatura cu punctele inscrise pe ordinea de zi,
în temeiul articolului 18 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor
drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale,
prin prezentul formular îmi exercit votul secret prin corespondenţă aferent
actiunilor pe care le detin cu privire la punctele 2 si 6 înscrise pe ordinea de zi, după cum
urmează:

2.

- Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care
au functionat in anul 2017 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017, pe baza
rapoartelor prezentate;
Pentru ___________ Impotriva __________ Abtinere___________
6.
-Numirea auditorului financiar,fixarea duratei minime a contractului de audit si
imputernicirea Presedintelui CA/Directorului General pentru incheierea contractului de audit.
Pentru ___________ Impotriva __________ Abtinere___________
Anexez prezentei copia actului de identitate valabil.
Data ___________ ___________[numele si prenumele actionarului persoana fizica sau ale
reprezentantului legal al actionarului, persoana juridica, in clar, cu majuscule] ___________[
semnatura] __________[in cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal]
Nota:* se va completa cu datele de identificare ale actionarilor, persoane fizice sau juridice
Actionar,
……………………………. (nume si prenume intreg, conform actului de identitate)
Semnatura
…………………………

