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FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC UAMT SA Oradea

convocata pentru data de 25-26.06,2014

Subsemnatul (numele, prenumele actionarului persoand

fizica sau al reprezentatantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al
.......... (se va completa numai pentru actionari persoane juridice)

identificat ca actionar in Registrul Aciionarilor la data de referinta, adica 16.06.201r', cu CI/BI/CUI
... avand domiciliul/sediul in .................. detinator a ......................

actiuni reprezentand ............"/o din totalul de 39.481.911 actiuni emise de SC UAMT SA Oradea, care

imi confera dreptul 1a voturir in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
reprezentand .................% din totalul drepturilor de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii
Generale Ordinara a Actionarilor SC UAMT SA ce va avea loc in data de 25.06.2014, ora lfo ,la
sediul societatii sau in data de 26.06.2014,1a aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu
s-ar putea tine 1a prima convocare si de documentatia pusa 1a dispozitie de societate, prin prezentul
formular imi exercit votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza:
1. Revocarea si descarcarea de gestiune incepand cu 30 iunie 2014 a actualului Director General si
numirea in functie a unui nou Director General Executiv, din afara membrilor Consiliului de

Administratie, care va avea atributiile stabilite de catre Consiliul de Administratie, conform Legii
31n990 .

Pentru Impotriva ....... Abtinere.......

2. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a negocia, incheia si semna cu Directorul General
Executiv, Contractul de Management si de a stabili obiectivele, indicatorii de performanta, precum
si limitele generale ale indemnizatiei acestuia, cu valabilitate de la 1 iulie 2014.

Pentru Impotriva ....... Abtinere.......

3. Aprobarea datei de 16.07.2014. ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie
pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA.

Pentru Impotriva ....... Abtinere.......

Anexez prezentului formular copia actului de identitate valabil (pentru persoane fizice) respectiv copia
certificatului de inregistrare (pentru persoane juridice).

Data

(numele, prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana
juridica, cu majuscule )

(semnatura actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica
si stampila)

r Conform aclului Constiluliv al SC UAM'r SA o act he da dreptu la un vol i. Adunarea Genera a a Actiona lo.


