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BULETIN de VOT
pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
IPROCHIM S.A. din data de 27 / 28 aprilie 2017
( data de referință 20 aprilie 2017 ).

Se completează de către acționar / reprezentantul legal:
Număr de acțiuni deținute ____________________ și drepturi de vot ___________________
OPȚIUNILE EXPRIMATE
privind punctul 4 de pe ordinea de zi:
revocare administrator, membru al Consiliului de Administrație,
începând cu data de 27 / 28 aaprilie 2017
Numele și prenumele
titularului nominalizat

Vot
” PENTRU ”

” ABȚINERE ”

Vot
” ÎMPOTRIVĂ ”

FLOREA CRISTIAN
Notă: pentru valabilitatea votului se va bifa cu ” X ” în căsuța corespunzătoare opțiunii Dvs. Bifarea mai multor căsuțe,
omisiunea bifării sau folosirea altui semn decât a celui menționat atrage anularea votului pentru punctul respectiv de pe
ordinea de zi.
ȘTAMPILA DE CONTROL
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BULETIN de VOT
pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
IPROCHIM S.A. din data de 27 / 28 aprilie 2017
( data de referință 20 aprilie 2017 ).

Se completează de către acționar / reprezentantul legal:
Număr de acțiuni deținute ____________________ și drepturi de vot ___________________
OPȚIUNILE EXPRIMATE
privind punctul 4 de pe ordinea de zi:
revocare administrator, membru al Consiliului de Administrație,
începând cu data de 27 / 28 aaprilie 2017
Numele și prenumele
titularului nominalizat

Vot
” PENTRU ”

” ABȚINERE ”

Vot
” ÎMPOTRIVĂ ”

_______________________
Notă: pentru valabilitatea votului se va bifa cu ” X ” în căsuța corespunzătoare opțiunii Dvs. Bifarea mai multor căsuțe,
omisiunea bifării sau folosirea altui semn decât a celui menționat atrage anularea votului pentru punctul respectiv de pe
ordinea de zi.
ȘTAMPILA DE CONTROL
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BULETIN de VOT
pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
IPROCHIM S.A. din data de 27 / 28 aprilie 2017
( data de referință 20 aprilie 2017 ).

Se completează de către acționar / reprezentantul legal:
Număr de acțiuni deținute ____________________ și drepturi de vot ___________________
OPȚIUNILE EXPRIMATE
privind punctul 4 de pe ordinea de zi:
revocare administrator, membru al Consiliului de Administrație,
începând cu data de 27 / 28 aaprilie 2017
Numele și prenumele
titularului nominalizat

Vot
” PENTRU ”

” ABȚINERE ”

Vot
” ÎMPOTRIVĂ ”

_______________________
Notă: pentru valabilitatea votului se va bifa cu ” X ” în căsuța corespunzătoare opțiunii Dvs. Bifarea mai multor căsuțe,
omisiunea bifării sau folosirea altui semn decât a celui menționat atrage anularea votului pentru punctul respectiv de pe
ordinea de zi.
ȘTAMPILA DE CONTROL
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ro chim ®

BULETIN de VOT
pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
IPROCHIM S.A. din data de 27 / 28 aprilie 2017
( data de referință 20 aprilie 2017 ).

Se completează de către acționar / reprezentantul legal:
Număr de acțiuni deținute ____________________ și drepturi de vot ___________________
OPȚIUNILE EXPRIMATE
privind punctul 5 de pe ordinea de zi:
alegere administrator, membru al Consiliului de Administrație,
Numele și prenumele
candidatului nominalizat

Vot
” PENTRU ”

” ABȚINERE ”

Vot
” ÎMPOTRIVĂ ”

SZEKELY IULIA - ELENA
Notă: pentru valabilitatea votului se va bifa cu ” X ” în căsuța corespunzătoare opțiunii Dvs. Bifarea mai multor căsuțe,
omisiunea bifării sau folosirea altui semn decât a celui menționat atrage anularea votului pentru punctul respectiv de pe
ordinea de zi.
ȘTAMPILA DE CONTROL
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BULETIN de VOT
pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
IPROCHIM S.A. din data de 27 / 28 aprilie 2017
( data de referință 20 aprilie 2017 ).

Se completează de către acționar / reprezentantul legal:
Număr de acțiuni deținute ____________________ și drepturi de vot ___________________
OPȚIUNILE EXPRIMATE
privind punctul 5 de pe ordinea de zi:
alegere administrator, membru al Consiliului de Administrație,
Numele și prenumele
candidatului nominalizat

Vot
” PENTRU ”

” ABȚINERE ”

Vot
” ÎMPOTRIVĂ ”

TIGHINEANU ANA - ELVIRA
Notă: pentru valabilitatea votului se va bifa cu ” X ” în căsuța corespunzătoare opțiunii Dvs. Bifarea mai multor căsuțe,
omisiunea bifării sau folosirea altui semn decât a celui menționat atrage anularea votului pentru punctul respectiv de pe
ordinea de zi.
ȘTAMPILA DE CONTROL
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BULETIN de VOT
pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
IPROCHIM S.A. din data de 27 / 28 aprilie 2017
( data de referință 20 aprilie 2017 ).

Se completează de către acționar / reprezentantul legal:
Număr de acțiuni deținute ____________________ și drepturi de vot ___________________
OPȚIUNILE EXPRIMATE
privind punctul 5 de pe ordinea de zi:
alegere administrator, membru al Consiliului de Administrație,
Numele și prenumele
candidatului nominalizat

Vot
” PENTRU ”

” ABȚINERE ”

Vot
” ÎMPOTRIVĂ ”

DEMIAN FLORIN DANIEL
Notă: pentru valabilitatea votului se va bifa cu ” X ” în căsuța corespunzătoare opțiunii Dvs. Bifarea mai multor căsuțe,
omisiunea bifării sau folosirea altui semn decât a celui menționat atrage anularea votului pentru punctul respectiv de pe
ordinea de zi.
ȘTAMPILA DE CONTROL

