
SC ARTECA JILAVA SA
Capital social subscris si varsat:  9.292.075,00 lei format din 3.716.830 de actiuni 
nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,5 lei, fiecare actiune

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
PERSOANE JURIDICE

Subscrisa___________________________,  avand cod unic de inregistrare____________,
reprezentata legal de __________________________, in calitate de________________________
detinatoare a__________ actiuni reprezentand___________din capitalul social al SC ARTECA JILAVA
SA , ce imi confera dreptul la ____voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ce va avea
loc in data de 21 aprilie 2021 ora 10,00 la sediul societatii din com. Jilava, sos. Giurgiului nr.33A,
jud. Ilfov, iar daca aceasta nu este statutara si la a doua convocare din data de 22 aprilie 2021, in
acelasi loc si la aceeasi ora, in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si cu procedura de vot
prin corespondenta, imi exercit dreptul de vot dupa cum urmeaza:

Nr
.
cr
t.

Ordinea de zi a  Adunarii Generale Ordinare Pentru Impotriva Abtinere

1

Prezentarea,  dezbaterea  si  aprobarea  raportului  de
gestiune al Administratorilor pe anul 2020.

2 Prezentarea,dezbaterea si aprobarea Bilantului contabil,  a
contului de profit si pierdere  si a modului de repartizare a
profitului pentru anul 2020, precum  si a anexelor la bilantul
contabil.

3
Prezentarea,  dezbaterea  si  aprobarea  raportului  de  audit
financiar privind auditarea situatiilor financiare la 31.12.2020.

4

Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri
si cheltuieli pentru anul 2021.

5

Aprobarea datei de 12 mai 2021  ca  „data de inregistrare”,
respectiv  de  identificare  a  actionarilor  asupra  carora  se
rasfrang efectele hotararii AGOA conform dispozitiilor art 86
din  Legea  24/2017  privind  emitentii  de  instrumente
financiare si operatiuni pe piata, respectiv a datei de  11mai
2021 ca „ex-date” .

6

Mandatarea  unei  persoane  pentru  indeplinirea
formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.

Data                       _______________
      

Semnatura             _______________

Reprezentant legal________________

Stampila societatii

Pentru exercitarea votului, marcati cu X in interiorul chenarului corespunzator optiunii dvs. 
pentru fiecare punct al ordinii de zi, in caz contrar votul exprimat pentru respectivul punct va fi 
anulat.

Nota: returnati in plic inchis, pana cel tarziu la data de 18.04.2021, la sediul SC ARTECA 
JILAVA SA  buletinul de vot semnat si datat de dvs.


