BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor
Societatii LEGUME FRUCTE BUZAU S.A., cu sediul social in mun. Buzau,
Soseaua Spatarului, nr. 7, Numar de Ordine la Registrul Comertului J10/382/1991
si Cod Unic de Inregistrare 1154806

A - pentru persoane fizice
Subsemnatul ____________________________________ identificat cu _________________ seria ______, numărul
__________, eliberat de _______________________, la data de _____________, având domiciliul în
____________________ _______________________________________ și CNP ___________________________,
B - pentru persoane juridice
Societatea __________, cu sediul social în _____________________, înregistrată la Registrul Comertului sub nr.
________________________, avand cod unic de înregistrare, ______________ reprezentanta legal prin
_____________________________________,
acționar la data de referință 28 aprilie 2017, deținător al unui numar de _______ acțiuni emise de Societatea
LEGUME FRUCTE BUZAU S.A., reprezentând ________% din numărul total de drepturi de vot, prin
prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, având cunoștință de ordinea de zi a AGOA a
Societatii LEGUME FRUCTE BUZAU S.A din data de 29 mai 2017, ora 12:00, ce se va desfasura la sediul
societății din mun. Buzau, Soseaua Spatarului, nr. 7, si de documentația aferentă pusă la dispoziție de societate,
după cum urmează:

Ordinea de zi

VOT
Pentru

Împotriva

Abținere

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite la data de 31
decembrie 2016, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului
Auditorului Financiar.
2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2016.
3. Aprobarea descãrcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea
desfasurata in exercitiul financiar 2016.
4. Discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Planului de
investitii aferente anului 2017.
5. Aprobarea indemnizatiilor administratorilor pentru exercitiul financiar in curs,
precum si a remuneratiei directorului general executiv.
6. Desemnarea persoanelor imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala
pentru ducerea la indeplinire a hotarârilor Adunãrii Generale Ordinare a
Actionarilor.

Indicați votul dvs. prin bifarea cu un singur x la fiecare punct de pe ordinea de zi, în căsuta corespunzătoare opțiunii
dvs. În situația în care se bifează mai multe căsuțe, votul va fi anulat, iar dacă nu se bifează nicio căsuță, votul se
consideră neexprimat.
În cazul in care pe data de 29 mai 2017 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, votul exxprimat rămâne valabil
pentru a doua adunare care se convoacă pentru data de 30 mai 2017, în același loc, la aceeași ora și cu aceeași
ordine de zi.
Acționarii societății vor anexa prezentei o copie a actului de identitate valabil / copie certificat de înregistrare emis
de Registrul Comerțului de la sediul social al acționarului persoana juridica si copie act (carte sau buletin) de
identitate a reprezentantului legal (in cazul persoanelor juridice).
Termenul limită de înregistrare a buletinelor de vot prin corespondență este pana cel mai tarziu cu 48 ore inainte de
adunare, ora 12:00.

Data ____/____/_____
Semnătură persoană fizică ______________________________________ sau
Semnătură reprezentant legal și ștampilă persoana juridică _______________

