FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
de la S.C. GALFINBAND S.A. din data de 26/27.04.2021
Nota: Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea
generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, pus la dispozitie la sediul socitatii si pe pe pagina web a
societatii la adresa www.galfinband.ro .
Formulare de vot prin corespondenta (completate de catre actionari si insotite de o copie a actului de identitate a
actionarului persoana fizica, reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si pentru pentru persoanele
juridice, de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului) vor trebui sa parvina in original,
prin posta sau prin servicii de curierat, la sediul societatii situat in Galati, Calea Smirdan, nr. 2A, jud. Galati , pâna la data
de 24.04.2021 orele 11:00 la secretariatul societatii.
Subscrisa ........................................................................, cu sediul in .......................................................................
......................................................................................., inmatriculata la Registrul Comertului .............................. sub nr.
..........................., avand cod de inregistrare fiscala ................................., detinatoare a ........................... actiuni
nominative emise de GALFINBAND S.A., inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Galati sub
nr. J17/49/1991, Cod Unic de Inregistrare (RO) 1633663 („Societatea”), reprezentand ......................% din numarul total de
.......................actiuni ale Societatii, la data de referinta, care imi confera un numar de ........................ drepturi de vot in
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, reprezentand ......................% din totalul de .................... drepturi de vot emise
de GALFINBAND S.A.,
Subsemnatul ......................................................................, detinator a ............................. actiuni nominative
dematerializate, emise de GALFINBAND S.A., inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Galati
sub nr. J17/49/1991, Cod Unic de Inregistrare (RO) 1633663 („Societatea”), reprezentand ......................% din numarul
total de .............. actiuni ale Societatii, la data de referinta, care imi confera un numar de ................................ drepturi de
vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, reprezentand ...............% din totalul de ......................drepturi de vot
emise de GALFINBAND S.A.
in temeiul articolului 18 alin. 2 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, imi exercit dreptul de vot prin corespondenta
corespunzator actiunilor inregistrate in Registrul Actionarilor la data de 14.04.2021, asupra punctelor inscrise pe ordinea
de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care va avea loc la data de 26.04.2021, ora 11:00, la sediul societatii
situat in Galati, Calea Smardan, nr. 2A, sau la data tinerii celei de-a doua convocari (27.04.2021), in cazul in care cea
dintai nu s-ar putea tine, dupa cum urmeaza:
1. Discutarea Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2020, pe
baza raportului prezentat de Administratorul Special și raportului prezentat de auditorul financiar. Nu există
propunere de distribuire dividende.

Pentru

Vot
Impotriva

Abtinere

2. Prezentarea rezultatelor inventarierii patrimoniului societății la 31.12.2020 și aprobarea propunerilor privind
casarea și valorificarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar, identificate de comisia de inventariere.

Pentru

Vot
Impotriva

Abtinere

3. Descarcarea de gestiune a Administratorului Special pentru exercițiul financiar al anului 2020.

Pentru

Vot
Impotriva

Abtinere

4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2021.

Pentru

Vot
Impotriva

Abtinere

5. Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor conform legii nr. 24/2017.

Pentru

Vot
Impotriva

Abtinere

6. Aprobarea datei de 18 mai 2021 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele
hotărârilor adoptate în Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor GALFINBAND S.A. și a datei de 17 mai 2021 ca
ex-date.

Pentru

Vot
Impotriva

Abtinere

conform ordinii de zi din convocator.
Modalitate de vot:
se va bifa o singura optiune
bifarea a doua sau mai multe optiuni atrage anularea votului
Plicurile continand Formularele de vot prin corespondenta vor fi deschise in timpul sedintei AGOA de catre secretariatul de
sedinta.

Data ____________

(numele si prenumele, cu majuscule)
_____________________________

(semnatura)
______________________________

