Acest formular (completat şi semnat de către acţionar persoană fizică şi însoţit de
Copia actului său de identitate / completat şi semnat de reprezentantul legal al
acţionarului persoană juridică, însoţit de copia actului său de identitate, precum şi de
documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal– ex.: actul constitutiv,
certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului şi de copia certificatului de
înregistrare), trebuie să parvină în original până la data de 13 noiembrie 2010, ora 16, la
sediul societăţii, situat în Huşi, str.A.I.Cuza, nr.99, jud.Vaslui.

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ
Subsemnatul ______________________________________, domiciliat in ________Str.
__________________________, nr.____________________, bl.______, sc._______, ap.
_________, jud.___________, identificat prin actul de identitate CI/BI seria _________
Nr.________, eliberat de_____________________, la data de_____________________
CNP________________________________, deţinător al__________________ acţiuni
emise de S.C. Petal S.A. înregistrată la ORC Vaslui sub nr. J37/191/2003, CUI
RO841186, reprezentând _________________________% din numărul total al acţiunilor
emise de S.C. Petal S.A. care îmi conferă un număr de _________________ drepturi de
vot în Adunarea Generală a Acţionarilor, reprezentând __________________% din
totalul drepturilor de vot,
Sau
Subscrisa __________________________, cu sediul în _________________,
str.__________________________, nr._______________ bl.__________ sc. _________
ap._________, jud.___________________, înregistrată la Registrul Comerţului
____________________, CUI_______________________, reprezentată legal de
_______________________, în calitate de ___________________ posesor CI/BI
seria_________, nr._________ deţinătoare a __________________ actiuni emise de
S.C. Petal S.A. înregistrată la ORC Vaslui sub nr. J37/191/2003, CUI RO841186,
reprezentând _________________________% din numărul total al acţiunilor emise de
S.C. Petal S.A. care îmi conferă un număr de _________________ drepturi de vot în
Adunarea Generală a Acţionarilor, reprezentând __________________% din totalul
drepturilor de vot,
În temeiul art.18, al.2 din Regulamentul CNVM nr.6/2009,
Îmi exercit dreptul de vot prin corespondenţă asupra punctelor de pe ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, care va avea loc în data de 15 noiembrie
2010, ora 11, la sediul societăţii, situat în Huşi, str.A.I.Cuza, nr.99, jud.Vaslui sau la data
ţinerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, după cum
urmează:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
1. Constatarea încetarii contractului de administraţie încheiat de d-nul Baraga Constantin
Perino, la data de 08.10.2010, ca urmare a deciziei acestuia de a renunţa la mandatul
încredinţat de adunarea generală a acţionarilor, precum şi la funcţia de director general
adjunct.
Pentru

Împotrivă

Abţineri

2. Alegerea unui administrator pe locul rămas vacant în consiliul de administraţie ca
urmare a renunţării la mandat de catre d-nul Baraga Constantin Perino;
Arsene Octavian -membru
Pentru

Împotrivă

Abţineri

3. Împuternicirea d-rei Filote Irina, posesoare a CI seria VS nr.412994, eliberată de
SPCLEP Huşi la data de 25.09.2009, în vederea publicării şi înregistrării hotărârii AGA
la ORC şi în Monitorul Oficial al României, precum şi pentru a semna toate actele
necesare pentru îndeplinirea tuturor acţiunilor necesare în vederea implementării
hotărârilor AGA.
Pentru

Împotrivă

Abţineri

4. Mandatarea unui acţionar în vederea semnării contractului de administrare cu
administratorul ce va fi ales.
Pentru

Împotrivă

Abţineri

5. Aprobarea datei de 30 noiembrie 2010 ca dată de înregistrare ce va servi la
identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.
Pentru

DATA

Împotrivă

Abţineri

Numele, prenumele şi semnătura acţionarului

