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Sistemul multilateral de tranzacţionare pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. este sistemul multilateral de tranzacţionare administrat de BVB MTS.

BULETIN DE VOT ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR din
25/26.01.2021
Data de referinţă: 15.01.2021
Deţinător a ………….. acţiuni emise de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., reprezentând …………….. %
din capitalul social, care îmi conferă …………….. voturi la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A ce are loc la sediul societăţii, în data de 25.01.2021, la ora 12:00 sau în
data de 26.01.2021, la ora 12:00, la a doua convocare, îmi exercit dreptul de vot în legatură cu punctul 1
și 2 înscrise pe ordinea de zi a A.G.O.A. după cum urmează:
1. Aprobarea revocării a doi membri din consiliul de administrație, ca urmare a modificarii propuse spre
aprobare la pct 1 de pe ordinea de zi a AGEA din 25 / 26.01.2021. Membri propuși a fi revocați din
funcția de administrator provizoriu, începând cu data şedinţei AGOA convocate prin prezentul
convocator, sunt: dl. Negru Ionuț si dna. Avram Raluca – Mădălina.
Pentru
Împotrivă
Abţinere

2. Aprobarea membrilor consiliului de administrație care iși vor continua actualul mandat in noua
structură a consiliului, format din 3 membri şi anume: dl. Avram Ionuț, dl. Miheț Ovidiu George și dl.
Popa Liviu.
Pentru
Împotrivă
Abţinere

Data: …..………….
Pentru exercitarea votului, marcaţi cu X pe fiecare din problemele supuse votului, conform dorinţei dumneavoastră de vot.
Notă:
1. Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe buletinul de vot se exprimă o singură opţiune
(“Pentru” sau “Împotrivă” sau “Abţinere”).
2. Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situaţii:
- sunt ilizibile;
- conţin opţiuni contradictorii sau confuze;
- sunt exprimate condiţionat.
3. Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului de prezenţă, dar nu sunt luate în considerare
atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

