
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ 
 

 

Pentru exercitarea votului dechis 

 

Subsemnatul/Subscrisa , ............................................................................................. în calitate de acţionar al 

Societăţii METALICA S.A., domiciliat în ............................................................... str. ...................................  

..................................................................., posesor al C.I. seria ..... nr. ...................., având poziţia .................. 

în Registrul acţionarilor, deţinător a .............................. acţiuni emise de Societetea METALICA S.A., care îmi 

conferă dreptul la ..................... voturi, în ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACŢIONARILOR 

Societăţii METALICA S.A., care va avea loc la data de 27.07.2016, ora 10:00 ( respectiv 28.07.2016, ora 10:00 

pentru a doua convocare) la sediul societăţii din str. UZINELOR , nr. 10, Oradea  îmi exprim votul după cum 

urmează: 

 

1. Aprobarea raportului de activitate al administratorilor pentru anul 2015 

NUMĂR VOTURI: .................................................. 

PENTRU       ÎMPOTRIVĂ      ABŢINERE 

 

2. Aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierderi pe anul 2015 

NUMĂR VOTURI: .................................................. 

PENTRU       ÎMPOTRIVĂ      ABŢINERE 

 

3. Repartizarea profitului - conform propunerii Consiliului de Administratie 

NUMĂR VOTURI: .................................................. 

PENTRU       ÎMPOTRIVĂ      ABŢINERE 

 

4. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar la situatiile financiare pe anul 2015 

NUMĂR VOTURI: .................................................. 

PENTRU       ÎMPOTRIVĂ      ABŢINERE 
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5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 

NUMĂR VOTURI: .................................................. 

PENTRU            ÎMPOTRIVĂ      ABŢINERE 

 

6. Aprobarea programului de activitati si investitii pe anul 2016 

NUMĂR VOTURI: .................................................. 

PENTRU         ÎMPOTRIVĂ      ABŢINERE 

 

7. Aprobarea prelungirii liniilor de credit in suma de 1.500.000 ron si 300.000 eur la BANCA 

TRANSILVANIA. 

NUMĂR VOTURI: .................................................. 

PENTRU       ÎMPOTRIVĂ      ABŢINERE 

 

8. Ratificarea Hotararii CA nr. 4 din data de 22.06.2016, prin care s-a aprobat prelungirea liniei de credit la 

BRD Groupe Societe Generale,  in valoare de 575.000 EUR , ce urmeaza a fi rambursat astfel: in primul an  

sa se  ramburseze 84.000 eur, adica 7000 eur/luna; in al doilea si al treilea an sa se ramburseze 162.000 eur 

pe an, adica 13.500 eur pe luna; in al patrulea an sa se ramburseze 167.000 eur, adica 13.500 eur/luna in 

primele 11 luni si 18.500 eur in ultima luna cu garantiile mentionate in hotatarea CA nr 4 din 22.06.2016.  

NUMĂR VOTURI: .................................................. 

PENTRU       ÎMPOTRIVĂ      ABŢINERE 

 

9. Aprobarea datei de 13.08.2016, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 

297/2004. 

NUMĂR VOTURI: .................................................. 

PENTRU      ÎMPOTRIVĂ      ABŢINERE 

 

SOCIETATEA METALICA S.A. 

Prezentul vot este exprimat în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM 

Bucureşti având în vedere convocatorul publicat în conformitate cu normele legale în vigoare. 

La exprimarea votului se va încercui corespunzător votului exprimat. 

 

 

ACŢIONAR ....................................................................................................................................... 

( se va complete numele, prenumele şi CNP-ul şi se va semna) 
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Semnătura va fi legalizată de Notarul Public 


