Denumire: REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj
Tel/Fax: 0741.555.551 / 0264432299
Nr. şi data înregistrării la ORC: J12/1591/1992
Cod unic de înregistrare: 201373
Capital social subscris şi vărsat este 5.113.007,5 lei
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 prin corespondență pentru persoane fizice

BULETIN DE VOT
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR 27/28.04.2022
Data de referinţă: 18.04.2022

Subsemnatul ……………….............................., identificat cu BI/CI/PAS seria …………………, nr.
………………, CNP …………..…………............, cu domiciliul în loc. ………………………, str.
………………………., nr. ……….., ap. …, jud. ……………., deţinător a ……………… acţiuni
emise de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., reprezentând …........... % din capitalul social, care îmi
conferă ….......…… voturi la adunarea generală extraordinară a acţionarilor (AGEA) REMARUL 16
FEBRUARIE S.A. ce va avea loc la sediul societăţii, în data de 27.04.2022 sau în data de 28.04.2022,
la a doua convocare, la ora 12:00, îmi exercit dreptul de vot în legatură cu punctele înscrise pe ordinea
de zi a AGEA după cum urmează:
1. Aprobarea plafonului de credite, imprumuturi, leasing-uri și garanții pentru eșalonări la plată a
datoriilor către ANAF și furnizori ai societății în valoarea de 125.000.000 lei, valabil până la data
aprobării bilanțului aferent anului financiar 2022 și garantarea acestora prin ipotecarea unor active
imobilizate, prin gajarea unor stocuri, mijloace fixe, acțiuni/părți sociale, facturi sau alte fonduri de
garantare care funcționează in Romania.
Pentru

Împotrivă

Abţinere

2. Împuternicirea persoanelor desemnate de către consiliul de administrație să semneze împreună, să
negocieze/asume și să decidă în numele și pe seama societații orice clauză contractuală (inclusiv, dar
fară a se limita la: modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditului, prelungirea
duratei creditului, conversia creditului în alta monedă, modificarea structurii garanțiilor creditului,
stabilirea costurilor aferente creditului, etc) și să semneze in numele și pe seama societății: (i)
contractul/contractele de credit/factoring, contractele de ipotecă, contractele de garanție reală
mobiliară/imobiliară, contratele de leasing, orice act adițional la contractul/contractele de

credit/factoring și la contractele de garanție reală mobiliară/imobiliară, contractele de leasing ii) orice
contract nou de garanție reală mobiliară/imobiliară, precum și orice document in legatură cu
operațiunile privind facilitătile de credit acordate de bancă.
Împotrivă

Pentru

Abţinere

3. Aprobarea vânzării până la valoarea contabilă de 12.000.000 lei a unor active incluzând, dar
nelimitându-se la material rulant, autoturisme, mijloace fixe scoase din funcțiune etc.
Împotrivă

Pentru

Abţinere

4. Aprobarea achiziționării unor mijloace fixe conform programului de investiții aprobat pe anul 2022.
Pentru
Împotrivă
Abţinere

5. Împuternicirea consiliului de administrație pentru incheierea de parteneriate cu organisme de
cercetare privind întocmirea, contractarea și implementarea proiectului de investiții, alocarea fondurilor
necesare și obținerea de împrumuturi în acest scop, și nominalizarea persoanelor împuternicite pentru
semnarea cererii de finanțare, a contractului de finanțare și a celorlalte documente legate de accesarea
finanțării și implementarea strategiei și a proiectelor de cercetare.
Împotrivă

Pentru

Abţinere

6. Aprobarea datei de 19.05.2022 ca "dată de inregistrare", respectiv dată care serveşte la identificarea
acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA şi a datei de 18.05.2022 ca ex date.
Împotrivă

Pentru

Abţinere

7. Aprobarea mandatării preşedintelui consiliului de administraţie sau a președintelui de sedință să
conduca ședinţa, să semneze în numele acţionarilor hotărârile adoptate, precum şi orice acte impuse de
hotărârile adoptate şi a consilierului juridic al societății Poptean Carmen Ramona să intocmească toate
formalităţile legale aferente ducerii la îndeplinire a hotărârilor, fără a se limita la: publicarea în
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Monitorul Oficial al României, depunerea/ridicarea de cereri şi alte înscrisuri în scopul realizării
operaţiunilor de înregistrare/ridicare a hotărârilor în Registrul Comerţului Cluj şi oriunde ar fi necesar.
Împotrivă

Pentru

Data ………………

Abţinere

Nume și prenume acționar
………………………………..
Semnătura ……………………..

Pentru exercitarea votului, marcaţi cu X pe fiecare din problemele supuse votului, conform dorinţei
dumneavoastră de vot.
Prelucrarea¹ datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal înscrise în prezentul buletin de vot se prelucrează de societatea
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. pentru asigurarea verificării identităţii acţionarului care votează,
gestionarea datelor de prezenţă şi vot la adunarea generală respectând prevederile legale referitoare la
protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a
acestor date.
Prezenta secțiune reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea
datelor cu caracter personal ale persoanei care figurează înscrisă în buletinul de vot depus la societate
în temeiul exercitării dreptului de vot. Persoana fizică înscrisă în prezentul buletin de vot este de acord
ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul contorizării drepturilor de vot exercitate în
cadrul AGEA.
1. Potrivit art. 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicat în Jurnalul Oficial
nr. 119L/04.05.2016, prin "prelucrare" se înțelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter
personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea,
înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin
transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau
distrugerea.
2, Buletinul de vot pus la dispoziţie pe website se completează de către acţionar, se vor depune la sediul societăţii personal,
prin poştă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acţionarului) sau prin mijloace
electronice, având ataşată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@remarul.eu. până la data de 24.04.2022
3. 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”).
4. Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.
5. Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situaţii:
sunt ilizibile;
conţin opţiuni contradictorii sau confuze;
sunt exprimate condiţionat.
6. Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare
atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.
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