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F'ORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC UAMT SA Oradea

convocata pentru data de 27-28.04.2015

Subsemnatul ................ (numele, prenumele actionarului persoana

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 Actionarilor la data de referinta, adica 17.04.2015, cu CIIBI/CUI
avand domiciliul/sediul in ... detinator a .....

actiuni reprezentand ............% din totalul de 39.481.911 actiuni emise de SC UAMT SA Oradea, care
imi confera dreptul la voturil in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
reprezentand .................%o drn 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 27.04,2015, ora 1500 ,la
sediul societatii sau in data de 28.04.2015, la3ceeasi ora si in acelasi loc, in cazulin care cea dintai nu
s-ar putea tine la prima convocare si de documentatia pusa la dispozitie de societate, prin prezentul
formular imi exercit votul prin corespondenta, dupa cum urrneaza:

7. Prezentarea si supunerea spre aprobirre a Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si
a Raportului Anual intocmit conform Regulamentului CNVM,pe anul2014;

Pentru Impotriva ....... Abtinere .......
2. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bilantului contabil, a contului de profit si pierderi si a
propunerii Consiliului de Administratie de repartizare a profitului anului 2014 la rezeNe;

Pentru lmpotriva ....... Abtinere .......
3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului Auditorului Financiar pentru and 2014;

Pentru Impotriva ....... Abtinere .......
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2074;

Pentru Impotriva ....... Abtinere .......
5. Prezentarea si supunerea spre aprobare a proiectului "Bugetului de Venituri si Cheltuieli" pentru
anul 2015.

Pentru ....... Abtinere .......
6. Aprobarea datei de 14.05.2015 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie
pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA.

Pentru lmpotriva ....... Abtinere .......

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

Data

(numele, prenumele actionarului persoa.nafizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana
juridica, cu majuscule )

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

Tel: 0259 451026;0359 401 677
Fax:0259 462066; 0359 401676
e-mail: office@uamt ro

Impotriva .......

I Conform actului Constitutiv al SC UAI\,4T SA o actiune da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor


