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BULETIN de VOT
pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
IPROCHIM S.A. din data de 06 / 07 iunie 2017
( data de referință 26 mai 2017 ).

Se completează de către acționar / reprezentantul legal:
Nume și prenume / Denumire acționar: ______________________________________________
Nume și prenume reprezentant legal al acționarului persoană juridică ______________________
C.N.P. ( acționar persoană fizică / reprezentant legal ) __________________________________
Act identitate ( acționar persoană fizică / reprezentant legal ) _____________________________
Numărul de ordine în registrul comerţului ( acționar persoană juridică ) J____ / _______ / ______
Cod Unic de Înregistrare și atribut fiscal ( acționar persoană juridică ) ______________________
Număr de acțiuni deținute ____________________ și drepturi de vot ___________________
ORDINEA DE ZI și OPȚIUNILE EXPRIMATE:
Punctul de pe ordinea de zi

Vot
” PENTRU ”
( " favorabil " )

” ABȚINERE ”

Vot
” ÎMPOTRIVĂ ”
( " nefavorabil " )

1. Aprobarea constituirii garanției imobiliare
aferente suplimentării facilității de credit acordată
de Piraeus Bank Romania S.A. [ propunere:
activul “ imobilul teren (3.875 mp) şi contrucţii,
localizat în municipiul Iaşi, str. Costache Negri, nr.
48, județul Iaşi, având număr cadastral 8951/1/1
teren şi 8951/1/1 – C1, 8951/1/1 – C5, 8951/1/1 –
C6 pentru construcţii, înscris în C.F. nr. 138012
( nr. C.F. vechi 26486 ) ] si nominalizarea
persoanei desemnate să semneze, în numele si
pe seama Societății, actele în legătură și pentru
aceste operațiuni ( propunere: d-na. Mihaela
Aurelia Oprescu – Director General interimar ).
2. Aprobarea datei de înregistrare, stabilită
conform prevederilor art. 238 alin.(1) din Legea
nr. 297 / 2004, privind piata de capital, pentru
identificarea tuturor acţionarilor, înregistraţi în
Registrul Acţionarilor societăţii, asupra cărora se
răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor ( propunere: data de
22 iunie 2017 ).
3. Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită
să semneze hotărârile adoptate de Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor și să întreprindă
demersurile legale necesare în vederea
menţionării la Oficiul Registrului Comerţului
competent şi publicării în Monitorul Oficial a
hotărârilor care se vor adopta ( propunere:
dl. Mihai Rareș BANU – secretar tehnic al
Consiliului de Administrație și al Adunării Generale
a Acționarilor ).
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.

Acționar persoană fizică sau reprezentant legal
al acționarului persoană juridică

_______________________________
( data completării și semnătura )

ȘTAMPILA DE CONTROL

