Proiectare constructivă
şi tehnologică

Executare de produse din
materiale feroase şi neferoase

Fabricarea utilajelor şi a
MU pentru prelucrarea metalelor

Constructional and tehnological design

Processing of products made of ferrous and non-ferrous materials

Manufacture of the equipamentsand machine-tools for the metal working

Comercializare
Marketing

Cap. soc. subscris si varsat 23.750.372 lei
Numar total de actiuni 9.500.149

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU PERSOANE JURIDICE
Subscrisa
, CUI
, reprezentant legal
detinatoare a unui
numar de
actiuni, cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune, emise de S.C. I.A.M.U. S.A., reprezentand
% din
capitalul social , care imi confera dreptul la un numar de
voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
societatii comerciale S.C. I.A.M.U. S.A. care va avea loc in data de 17.04.2018 ora 11, la sediul S.C. I.A.M.U. S.A.. din loc. Blaj,
str. Gh. Baritiu, nr. 38, Jud. Alba, sau la data tinerii celei de-a doua adunari 18.04.2018, la aceeasi ora si la aceeasi adresa, daca cea
dintai nu s-ar putea desfasura, imi exercit dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în Registrul acţionarilor la data de
30.03.2018, (data de referinţă), dupa cum urmeaza :
Rezolutii supuse aprobarii A.G.O.A

1. Aprobarea rezultatelor reevaluării imobilizărilor corporale la 31.12.2017
2. Aprobarea situaţiilor financiare ale anului 2017, pe baza rapoartelor prezentate de
Consiliul de Administraţie şi auditorul financiar
3. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar 2017
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exercitiul
financiar 2017
5. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018.
6. Aprobarea planului de investiţii pentru anul 2018
7. Aprobarea trecerii la Alte rezerve a sumelor aferente dividendelor neridicate pentru anii
2000, 2002, 2003, 2004, 2006
8. Stabilirea remunerației administratorilor și a limitelor generale ale tuturor
remunerațiilor directorului general pentru exercitiul financiar 2018
9. Mandatarea unei persoane din partea societății care să negocieze obiectivele și criteriile
de performanță pentru anul 2018 și să semneze din partea societăţii actul adițional la
contractul de administrare
10. Aprobarea datei de 10.08.2018 ca dată de inregistrare (09.08.2018 ca ex-date) în
conformitate cu art 238 din Legea nr. 297/2004. Aprobarea datei de 24.08.2018 ca data
plații dividendelor.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

1)* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X” într-o singură căsuţa corespunzătoare intenţiei de vot, respectiv “Pentru”,
“Împotrivă” sau “Abţinere”, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi în parte.
2) Se completeaza de actionar :
Denumire actionar
CUI actionar
Loc stampila actionar pers.juridica
Reprezentant legal
Semnatura reprezentant legal
Data semnaturii

Conducerea organizaţiei
Director General:
Ing. dipl. Cîmpean Gligor

SC IAMU – SA
Str. G. Bariţiu, nr.38
RO -514500 Blaj, jud. Alba
Tel. 0040258/711907
Fax 0040258/713604
www.iamu.ro
E-mail: office@iamu.ro

Sediul organizaţiei: Blaj
Înregistrată la registrul comercial:
J01/189/1991
Cod înregistrare fiscală: RO 1766830
Capital social subscris şi vărsat: 23.750.372 lei

Conturi IBAN:
BCR Sucursala Blaj
-LEI: RO30RNCB0007021399950001
-EURO: RO03RNCB 0007021399950002
BRD Agentia Blaj
-LEI: RO62BRDE010SV14100840100
-EURO: RO03BRDE010SV14101050100
-EURO: RO02BRDE010SV24597440100

