S.C. IMOTRUST S.A
Arad, str.Poetului, nr.1/C, jud.Arad
C.U.I. J02/541/1991
C.I.F. RO 1680630
BULETIN DE VOT
Subsemnatul ……………………, in calitate de ……………………, detonator a
………………..actiuni, reprezentand ….............. din capitalul social, care imi confera
……………. voturi la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A., ce va
avea loc la sediul societatii din Arad, str.Poetului, nr. 1/C, jud. Arad, in data de 03.05.2016, ora
11:00 sau 04.05.2016, ora 11:00, la a doua convocare, in conformitate cu art. 100, alin. 2 din
Legea nr. 297/2004, art. 153 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 si a procedurii de vot prin
corespondenta eleborata de Directoratul S.C. IMOTRUST S.A., imi exercit dreptul de vot dupa
cum urmeaza:
Textul propunerilor supuse votului
Pentru
Impotriva
Abtinere
1. Supunerea spre aprobare a raportului Consiliului de
Supraveghere pe anul 2015 si descarcarea de gestiune
a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar
al anului 2015.
2. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului
de gestiune al Directoratului pe
anul 2015 si
descarcarea de gestiune a acestuia pentru exercitiul
financiar al anului 2015.
3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului
auditorului financiar pe anul 2015.
4. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor
financiare anuale aferente anului 2015 si aprobarea
rezultatului financiar corespunzator anului 2015.
5. Supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si
cheltuieli al anului 2016.
6. Supunerea spre aprobare a datei de 20.05.2016 ca
data de inregistrare, respectiv de identificare a
actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii
adunarii generale ordinare a actionarilor, in
conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea
nr.297/2004.

Data……………………..

Scrieti data

Semnatura…………………..

Semnati

Reprezentant Legal………………….
Scrieti numele si prenumele cu majuscule
Stampila societatii
Stampilati buletinul de vot
Pentru exercitarea votului, marcati cu X pe fiecare din problemele supuse votului, conform
dorintei Dvs. de vot.
Nota: returnati cu plicul anexat, la sediul S.C. IMOTRUST S.A., buletinul de vot semnat si
datat de Dvs.

