Denumirea emitentului: UAMT S.A.
Sediul social: Oradea, str. Uzinelor nr.8,, Jud. Bihor
Tel./Fax: 0259-451026
Nr. ORC: J05/173/1991
Cod fiscal: RO54620
Capital social subscris şi vărsat: 17.766.860 lei

BULETIN DE VOT ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACŢIONARILOR din 29.04.2021
Data de referinţă: 19.04.2021
Subsemnatul ……………….., identificat cu BI/CI/PAS seria …………………, nr. ………………, CNP
…………..…………, cu domiciliul în loc. ………………………, str. ………………………., nr.
……….., ap. …, jud. ……………., deţinător a ……………… acţiuni emise de societatea UAMT S.A.,
reprezentând …. % din capitalul social, care îmi conferă ……… voturi la adunarea generală extraordinară
a acţionarilor societăţii UAMT S.A. ce va avea loc la sediul societăţii, în data de 29.04.2021, la ora 10:00
sau în data de 30.04.2021, la a doua convocare, la aceeaşi oră, îmi exercit dreptul de vot în legatură cu
punctele înscrise pe ordinea de zi a A.G.A.O. după cum urmează:
1. Aprobarea Situatiilor financiare anuale individuale pentru anul incheiat la 31.12.2020, intocmite in
conformitate cu IFRS adoptate de uniunea europeana si a propunerilor de repartizare a profitului
aferent anului 2020 pentru reinvestire.
Pentru

Împotrivă

Abţinere

2. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie
Pentru

Împotrivă

Abţinere

3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli 2021
Pentru

Împotrivă

Abţinere

4. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii UAMT S.A.
in conformitate cu prevederile art.92 indice 1 din Legea 24/2017.
Pentru

Împotrivă

Abţinere

5. Aprobarea datei de 28.05.2021 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie
pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 27.05.2021 ca ex date.
Pentru

Împotrivă

Abţinere

Data ……………………………
Semnătura ……………………..
Acţionar………….…………….

------------------------ Scrieţi data
------------------------ Semnaţi
------------------------Scrieţi numele şi prenumele cu majuscule

Pentru exercitarea votului, marcaţi cu X pe fiecare din problemele supuse votului, conform dorinţei dumneavoastră de vot.
Notă: 1. Buletinul de vot pus la dispoziţie pe website se completează de către acţionar, se introduce într-un plic şi se expediază recomandat
cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acţionarul) la sediul societăţii.
2. 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”).
3. Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.
4. Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situaţii: sunt ilizibile; conţin opţiuni contradictorii sau confuze;
sunt exprimate condiţionat.
5. 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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