BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA)
UNIREA SHOPPING CENTER S.A
din data de 23/24.11.2022
pentru punctele de pe ordinea de zi ce necesită vot secret

Subsemnatul, [________________________],
(Se va completa cu numele şi prenumele acţionarului persoană fizică)

identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [____], nr. [____________], eliberat de
[______________], la data de [__________], CNP [________________________], având
domiciliul în [____________________________________________________________],
reprezentat legal prin [________________________],
(Se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului persoană fizică
numai pentru acţionarii persoane fizice lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de
exerciţiu restrânsă)

identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [____], nr. [____________], eliberat de
[______________], la data de [___________], CNP [________________________], având
domiciliul în [___________________________________________________________],
deţinător al unui număr de [_____________] acţiuni, reprezentând [____] % dintr-un total de
[________________] acţiuni emise de UNIREA SHOPPING CENTER S.A., înmatriculată
la Registrul Comerţului București sub nr. J40/7875/1991, cod unic de înregistrare 328521, cu
sediul social situat în București, Piața Unirii nr. 1, Sector 3 (Societatea), care îmi conferă un
număr de [_________________] drepturi de vot, reprezentând [____]% din capitalul social
vărsat şi [____]% din totalul drepturilor de vot în AGOA,
având cunoştinţă de ordinea de zi a şedinţei AGOA Societăţii din data de 23/24.11.2022, ora
10.00 si de documentaţia şi materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în
conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin acest vot prin corespondenţă înţeleg să
îmi exprim votul pentru AGOA Societatii ce va avea loc la sediul societății UNIREA
SHOPPING CENTER S.A., București, Sectorul 3, P-ța. Unirii, Magazin Unirea nr. 1, et. 5,
după cum urmează:
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2. Aprobarea revocării dlui. Bogdan Alexander Adamescu din funcția de administrator și de
Președinte al Consiliului de administrație al Societății.

pentru

împotriva

abţinere

3. Aprobarea numirii a doi membri în Consiliul de Administrație al Societății începând cu
data adoptării hotărârii, pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu dispozițiile art. 111
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, având în vedere revocarea din funcția de
administrator a dlui. Bogdan Alexander Adamescu și vacantarea postului de administrator
al dlui. Horia Georgescu.

Nume si prenume
SILIVESTRU
TUDORA
ADAMESCU
BOGDAN
ALEXANDER
DINUCATRINEL
IRINA
GHORGHE
ANDREI-IONUT

Pentru

Împotriva

Abţinere

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondenţă este
21.11.2022, ora 10:00 AM.
Data buletinului de vot prin corespondenţă: [_________________]
Nume acţionar persoană fizică: [___________________________]
Semnătura:
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