
Denumirea emitentului: UUAAMMTT  SS..AA..    

Sediul social: Oradea, str. Uzinelor nr.8,,  JJuudd..  BBiihhoorr 

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 EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR din 

22.01.2021 

                  Data de referinţă: 11.01.2021 

 

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 SS..AA..  ce va avea loc la sediul societăţii, în data de 22.01.2021, la ora 10:00 

sau în data de 23.01.2021, la a doua convocare, la aceeaşi oră, îmi exercit dreptul de vot în legatură cu 

punctele înscrise pe ordinea de zi a A.G.E.A. după cum urmează:  

  

1. Ratificarea hotărârii Consiliului de Administrație din data de 30.10.2020 de aprobare a reînnoirii liniei 

multiprodus de la entitatea finantatoare în valoare de 15.000.000 lei și de garantare a acestei linii de 

credit cu creanțe ale Societății UAMT S.A., prezente și viitoare actului de reînnoire. 

 

Pentru Împotrivă Abţinere 

   

 

2. Ratificarea demersurilor Consiliului de Administrație de restructurare a structurii personalului angajat 

prin desfiintarea unui număr de posturi de până la 26 % din efectivul inițial, fapt determinat de 

reducerea semnificativă a comenzilor făcute de clientii automotive, comenzi care s-au redus cu până la 

60% urmare a măsurilor luate la nivel național și mondial pentru prevenirea răspândirii COVID – 19. 

 

Pentru Împotrivă Abţinere 

   

 

3. Continuarea de către Consiliul de Administrație a demersurilor de valorificare a bunurilor care nu sunt 

utilizate în activitatea curentă de producție automotive, conform hotărârilor anterioare aprobate de 

catre acționari in AGA prin: 

3.a. vanzari 

3.b. inchiriere 

Scopul aplicarii punctelor 3.a. 3.b. este asigurarea de venituri suplimentare, precum si a conservarii 

bunurilor in conditii optime. 

 

Pentru Împotrivă Abţinere 

   

 

4. Aprobarea datei de 19.02.2021 ca data de de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru 

identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 18.02.2021 ca ex-date. 

Pentru Împotrivă Abţinere 
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Data ……………………………                        ------------------------ Scrieţi data 

Semnătura ……………………..                        ------------------------ Semnaţi 

Acţionar………….…………….               ------------------------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. 


