FORMULAR BULETIN DE VOT
PRIN CORESPONDENTA PERSOANE FIZICE
pentru reprezentare in
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR SOCIETATII MAT S.A.
din data de 28/29.05.2016
Data de referinţă: 14.05.2016
(Se completează de către acţionar)
NUME si PRENUME
_______________________________________ _________
CNP (persoană fizică romana acţionar) ________________________________
Nr. paşaport (persoană fizică straina acţionar) _______________________________
NUMĂR DE ACŢIUNI DEŢINUTE la data de referinta ____________________________________
NUMĂR DE ACŢIUNI CU DREPT DE VOT DEŢINUTE la data de referinta ____________________
BULETIN DE VOT
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor MAT S.A. din 28/29.05.2016
Nr.
crt.
1

2
3

4

Punct inscris Ordinea de zi

Pentru

Impotriva Abtinere

Prezentarea şi aprobarea Situaţiilor financiare ale anului 2015, pe baza
Raportului Consiliului de Administraţie şi a Raportului Auditorului Financiar,
intocmite conform Notei de informare prezentata de auditorul financiar si potrivit
Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor MAT SA nr. 2 din data de
25.04.2016, respectiv prin aplicarea metodei costului pentru reevaluarea
imobilizarilor corporale si estimarea efectului financiar asupra elementelor din
bilant. Modificarea de politica contabila a fost determinata de aparitia OMFP
4160/2015, care modifica OMFP 1802/2014 si care determina intocmirea
situatiilor financiare ajustate pe anul 2015.
Prezentarea Raportului Auditorului Financiar Independent
Aprobarea datei de 17.06.2016 ca dată de înregistrare pentru identificarea
acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotararilor AGOA, în conformitate
cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, precum şi aprobarea
datei de 16.06.2016 ca dată "ex-date" conform art. 2 litera f1 din Regulamentul
C.N.V.M. nr. 6/2006, astfel cum a fost introdus prin Regulamentul ASF nr.
13/2014
Imputernicirea doamnei Degeratu Eftimia, consilier juridic, cu posibilitate de
substituire, pentru a efectua demersurile legale privind publicarea Hotararii AGOA
in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

BULETINUL DE VOT ESTE VALABIL NUMAI PENTRU A.G.O.A. MAT S.A. DIN DATA DE 28/29.05.2016.

Semnătura acţionarului persoană fizică
____________________________________________

NOTA: Buletinul de vot buletin de vot prin corespondenta se completeaza conform procedurii anexate

PROCEDURA
DE COMPLETARE SI TRANSMITERE
A VOTULUI PRIN CORESPONDENTA - PERSOANE FIZICE
pentru reprezentare in
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR SOCIETATII MAT S.A.
din data de 28/29.05.2016
Data de referinţă: 14.05.2016
Buletinul de vot se completează si se semneaza de către acţionar (persoană fizică) şi se expediază prin posta
sau se depune la sediul MAT S.A., până cel târziu la data de 26.05.2016, ora 1000, data numărului de registratură, însoţit
de următoarele documente:
- copie BI/CI sau paşaport, dupa caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil;
Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepţia actelor de identitate) vor fi însoţite de traducerea
legalizată în limba română, iar documentele străine autentice vor fi şi supralegalizate (apostilate).
Buletinul de vot se considera completat corect atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe ordinea de
zi este exprimata o singură opţiune (“Pentru" sau “Impotrivă" sau “Abţinere").
Validarea votului se face pentru fiecare problemă inscrisă pe ordinea de zi in parte.
In cazul in care nu este menţionata nicio opţiune pentru unul din punctele inscrise pe ordinea de zi, votul va fi
considerat ca „neexprimat" pentru respectivul punct.
Votul va fi anulat in cazul in care nu este exprimat lizibil, conţine opţiuni contradictorii/confuze si/sau este
exprimat condiţionat.
Votul anulat pentru vicii de forma sau ca „neexprimat" nu va fi luat in consideratie atunci când este supus la vot
punctul inscris pe ordinea de zi la care se refera, dar va fi luat in calcul la stabilirea cvorumului de prezenta.
Votul prin corespondenta poate fi exprimat de către un reprezentant numai in situaţia in care acesta a primit din
partea acţionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la MAT S.A. in termenul
stabilit prin convocatorul A.G.O.A.
In situaţia expedierii prin poştă se va menţiona pe plic următoarea adresă:
MAT S.A. Craiova, B-dul. Decebal, nr. 111, Jud. Dolj,
PENTRU AGOA din 28/29 MAI 2016.

