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

convocata pentru data de 25-26.04.2012

Subsemnatul (numele, prenumele actionarului persoana
fizica sau al reprezentatantului legal al actionarului persoqna juridica), reprezentant legal al

.......... (se va completa numai pentru actionari persoane juridice)
identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta, adica 12.04.2012, at CIIBUCTJI

... avand domiciliul/sediul in .................. detinator a ......................
actiuni reprezentand ............% din totalul de 39.481.911 actiuni emise de SC UAMT SA Oradea, careimi confera dreptul la voturil 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 2s.04.2012, ora 1500 ,la
sediul societatii sau in data de 26.04.2012,1a aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in 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 urmeaza:

l. Prczentarea si supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie
si a Raportului Anual intocmit conform Regulamentului CNVM, pe anul 201 1 ;

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

2. Prczentarca si supunerea spre aprobare a Bilantului contabil, a contului de profit si pierderi si a
propunerii Consiliului de Administratie de repartizare la rezerve a profitului anului 201 1;

Pentru....... Impohiva....... Abtinere .......

3. Ptezentatea si supunerea spre aprobare a Raporlului Auditorului Financiar pentru anul 201 I ;

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

4. Descdrcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciiiul financiar 201 1 ;

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

5. Prezentarea si supt-merea spre aprobare a proiectului "Bugetului de Venituri si Cheltuieli', pentru
arutl2012.

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

6. Aprobarea contractului de cumparare in leasing financiar prin BRD Sogelease a doua prese
automate de decupare-ambutisare cu comanda numerica;

Pentru.....-. Impotriva ....... Abtinere.......
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7. Aprobarea programului de investitii 201212013, reprezentand:
a) participare in constituirea unui showroom si seruice auto;
b) investitii in achizitii de actiuni de pe piata de capital;
c) patliciparea in proiecte cu finantare din fonduri europene in domenii industriale si
agricole;
d) achizitii terenuri agricole si dezvoltari de culturi vegetale si animale;
e) achtzitii in sistem leasing, rate, credite, de utilaje tehnologice de ultima generatie care sa
determine productivitati superioare ale muncii pentru activitati de ambutisari la rece, injectie
mase plastice, taiere si modelare tevi, modelare sarme si altele;
f) achizitii terenuri intravilane / extravilane pentru investitii.
Pentru....... Impotriva ....... Abtinere .......

8. Aprobarea datei de 16.05.2012 ca data de inregistrare, conform art.238, alin.l din Legea
29712004 privind piata de capital pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang
hotararile adoptate in sedinta AGA din data de 25 -26.04.2012.

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

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

(numele, prenumele actioncrrului persoanafizica sau a reprezentantului legal al qctionarului persoana juridica, cu
majuscule )

(semnqturq qctionarului persoanafizica squ a reprezentantului legal ql actionarului persoana juridicq. si stqmpila)
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