S.C UPET S.A Targoviste - Targoviste, str Arsenalului, nr 14 – nr. Reg. Com J15/320/1991 - CUI 908332
Capital social subscris si vărsat: 29.870.890 lei

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru persoane fizice
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGAE) 15/16.01.2015
Subsemnatul………..………………………………………………………………detinător
a
………..………………….... actiuni emise de UPET S.A. Targoviste, reprezentând …………... % din
totalul actiunilor emise, votez astfel:
Pentru

Rezolutii supuse aprobării AGAE

Împotrivă

Abținere

1 Aprobarea vanzarii imobilului : teren intravilan situat

in Targoviste, str. I.C Bratianu, nr. 165, in suprafata de
1266 mp impreuna cu constructia
“Bloc Camin
Nefamilisti” in suprafata construita la sol de 835 mp, tip
P+4 nivele, avand cate 26 de incaperi pe nivel si spatiu
de folosinta comuna (bucatarie, grup sanitar), inscris in
cartea funciara a localitatii Targoviste nr. 5804. Pretul
vanzarii nu va fi mai mic decat pretul stabilit printr-un
raport de evaluare intocmit de un evaluator atestat
ANEVAR.
2. Aprobarea imputernicirii Directorului General al
societatii sa semneze contractul de vanzare - cumparare
al imobilului descris mai sus.
3. Aprobarea datei de 30.01.2015 ca data de inregistrare
pentru hotararile adoptate in Adunarea Generala
Extraordinara a Actionarilor precum si a datei de
29.01.2015 ca ex-date.
4. Imputernicirea persoanei desemnate sa efectueze toate
demersurile legale si sa semneze toate actele necesare
pentru inregistrarea hotararilor adoptate de catre
Adunarea Generala a Actionarilor.
Se completează de acționar:
Nume prenume
actionar … … … … … … … … …… … … … … … …← Scrieti numele si prenumele cu
MAJUSCULE
CNP
actionar ……………………………………………………← Scrieti codul numeric personal
Data semnării … …/… …/… … … …

← Scrieti data semnării procurii speciale

Semnătura … … … … … … … … … … … … … … … ← Semnați
Buletinul de vot prin corespondenta trebuie înregistrat la sediul UPET S.A Targoviste până la data de
13.01.2015, ora 08:00 (ora României).

