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BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru persoane fizice
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) din 28/29.04.2015
Subsemnatul, … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …, având codul numeric personal - CNP
(sau numărul de înregistrare echivalent în registrul acționarilor - pentru acționarii nerezidenți) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
deținător a … … … … … … … … … … … …acțiuni emise de Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. Arad,
reprezentând … … … … … % din totalul acțiunilor emise, care îmi conferă dreptul la … … … … … … … … voturi în AGOA,
reprezentând … … … … … % din totalul drepturilor de vot în AGOA care va avea loc în data de 28.04.2015, ora 11:00 (prima
convocare), sau în data de 29.04.2015, ora 11:00 (a doua convocare), la sediul societății din Arad, Calea Victoriei 35A, îmi
exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele la 10.04.2015 (data de referință), după cum urmează:

Rezoluții supuse aprobării AGOA:

Pentru

Împotrivă

Abținere

1. Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2014, pe baza discuțiilor și a rapoartelor
prezentate de consiliul de administrație, de vicepreședinte și de auditorul financiar.
2. Se aprobă distribuirea profitului, se fixează dividendul pe acțiune la 0,10 lei brut conform
propunerilor din situațiile financiare ale exercițiului financiar 2014 și se aprobă data plății
dividendelor ca fiind data limită permisă de lege, ulterioară datei de înregistrare stabilită de
adunarea generală a acționarilor și împuternicirea consiliului de administrație pentru stabilirea
modalităților de plată.
3. Se aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2014.
4. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru exercițiul financiar 2015.
5. Se aprobă pentru exercițiul financiar în curs menținerea remunerației lunare actuale pentru membrii
consiliului de administrație.
6. Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de
administrație la 0,3% din activul net mediu anual și a limitelor generale ale remunerației directorilor
la 0,1% din activul net mediu anual.
7. Se aleg pe locurile vacante în consiliul de administrație 3 (trei) administratori, cu o durată a
mandatului valabilă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție (24.04.2017), și
anume:
7.1 AVRĂMOIU Octavian
7.2 WEILER Dan
7.3 BOBIRCĂ Ana Barbara
7.4 CIUCIOI Ionel-Marian
8. Se alege ca auditor financiar, cu o durată minimă a contractului de 2 ani și se împuternicește consiliul
de administrație pentru încheierea contractului de audit cu una dintre următoarele firme de audit:
8.1 PricewaterhouseCoopers Audit SRL
8.2 KPMG Audit SRL
9. Se aprobă data de 14 august 2015 ca dată de înregistrare și data de 13 august 2015 ca ex date în
conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM
nr. 6/2009 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006.
10. Se aprobă împuternicirea (cu posibilitatea de substituire) domnului Ștefan Dumitru, administrator al
societății, pentru semnarea tuturor documentelor necesare pentru îndeplinirea formalităților necesare
la Autoritatea de Supraveghere Financiară, la Oficiul Registrului Comerțului precum și oriunde va fi
necesar, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale.

DATA SEMNĂRII

NUME ȘI PRENUME ACȚIONAR
(se va completa numele și prenumele în clar, cu majuscule)

SEMNĂTURA
(semnătura acționarului)

NOTĂ:

Termenul limită pentru înregistrarea buletinului de vot prin corespondență la sediul central al SIF Banat-Crișana este data de
26.04.2015, ora 11:00 a.m.
Semnătura acționarului pe buletinul de vot prin corespondență trebuie să fie legalizată de un notar public în situația în care buletinul
de vot se transmite pe suport hârtie prin poștă sau curier, cu excepția situației în care transmiterea se face prin intermediul unei
instituții de credit care prestează servicii de custodie pentru acționar.
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DOCUMENTE CARE ÎNSOȚESC BULETINUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
□ copia actului de identitate al acționarului, care să permită identificarea persoanei în lista acționarilor
SIF Banat-Crișana la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA (semnată pentru conformitate
cu originalul)
□ originalul declarației pe proprie răspundere dată de instituția de credit care transmite buletinul de vot prin
corespondență - semnată de reprezentantul legal al acesteia (singurul document însoțitor solicitat în cazul
în care buletinul de vot prin corespondență este transmis prin intermediul unei instituții de credit care
prestează servicii de custodie pentru acționar)
□ originalul documentului reprezentând legalizarea semnăturii acționarului de către un notar public în
situația în care buletinul de vot este expediat prin poștă sau curier (nu este necesar în cazul în care
buletinul de vot se transmite prin instituția de credit care prestează servicii de custodie pentru acționar)

COMPLETAREA BULETINULUI DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
Procedura de completare a buletinului de vot prin corespondență este disponibilă pe internet, la adresa www.sif1.ro.
ATENȚIE!
La pct.7 de pe ordinea de zi, exprimarea votului se face prin marcarea unui „X” în dreptul opțiunii de vot în cazul
fiecărui candidat: „Pentru”, „Împotrivă” sau „Abținere”. Se vor vota „Pentru” cel mult trei candidați, limita
numărului de locuri vacante în consiliul de administrație.
La pct.8 de pe ordinea de zi, exprimarea votului se face prin marcarea unui „X” în dreptul opțiunii de vot „Pentru”,
„Împotrivă” sau „Abținere”. Se va vota „Pentru” o singură firmă de audit.

TRANSMITEREA BULETINULUI DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
□ în original pe suport hârtie - depus sau transmis prin orice formă de curierat la adresa sediului central al
SIF Banat-Crișana din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A; buletinul de vot, completat și semnat în original de
către acționar, se introduce într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: „BULETIN DE VOT
PRIN CORESPONDENȚĂ – NUME, PRENUME ACȚIONAR, CNP”. Plicul, împreună cu restul documentelor
însoțitoare se expediază la societate într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule „PENTRU
AGA”
□ prin e-mail - cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura
electronică la adresa aga@sif1.ro, împreună cu toate documentele însoțitoare.
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