
SOCIETATEA COMERCIALA EMAILUL SA

Str.Carpati nr. 19

BULETIN bE VOT PRIN CORESPONDENTA1

pentru Adunarea Generala Ordinara a Acionarilor (AGOA) din data de 24/27.04.2020 ora 1100

Nume si prenume (pentru actionar persoana flzica 2) sau Denumire (pentru actionar persoana
juridica)

Numele si prenumele reprezentantului legal

(pentru actionarul persoanajuridica)

Codul Numeric Personal! Cod Unic de Inregistrare

(pentru actionar persoana fizica) (pentru actionar persoana juridica)

Nr.actiuni

Oz Textul propunerilor de hotarari supuse votului PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

1 Prezentarea si aprobarea Situatiilor Financiare aferente
exercitiului frnanciar pe baza Raportului de gestiune al
administratorilor si a Raportului auditorului financiar
cu privire Ia verificarea si certificarea situatiilor
frnanciare incheiate Ia 3 1.12.2019

2 Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru
exerci;iul financiar 2019

3 Aprobarea destinatiei profitului net pentru exercitiul
financiar 2019

4 Aprobarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli pentru
exercitiul financiar 2020 ~i a Programului de investilii
pentru 2020

S Aprobarea inregistrãrii pe venituri a dividendelor
prescrise cuvenite pentru anul 2015 ~i neridicate pana
Ia 31.12.2019.

6 Stabilirea datei de 22.05.2020 ca data de inregistrare
penn .identificarea actionarilor asupra carora se
rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a
actionarilor, conform art.86 din Legea 24/2017 si a datei
de 2 1.05.2020 Ex Date.

Pentru fiecare punct al ordinii de zi , conform optiunii personale se va marca cu “X” numai una din casutele
aferente votului. Exprimarea optiunilor de vot prin “ buletine de vot” se va realiza pana Ia data de 21.04.2020
ora 1500 sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

Nume Si prenume:

Data5:

Semnatura4

Fonnulanil de vol semnat SI data’ in original insotit de documente se poate depune Ia sediul soc,etatii . so poate uansmite postal sau so poate transm,te
electronie~ semnat olograf 5 CU semnatura electronica extinsa Ia adresa de mail emailuli~)birntec.ro pana Ia data do 21.04 2020 on 15

‘Sc atasaza Copie act identilate semnata,-.

‘Numele Si prenumele actionan,lui persoana fizica sau ale reprezentantului legal ale reprezentaniulu legal al aciionarului persoana jundica

~Semnatura olografa a actionanlu persoana fizica san semnatura olografa si stampila (dupa caz) pentn reprezeniantul legal al actionas-ulu persoana judica

‘Completarea datei este conduit obligatorie de valabilitate buletin


