IAMU SA Blaj
Cap. soc. subscris si varsat 23.750.372 lei
Numar total de actiuni 9.500.149
BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU PERSOANE FIZICE
Subsemnatul
, CNP
, detinator a unui
numar de
actiuni, cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune, emise de I.A.M.U. reprezentand % din capitalul
social , care imi confera dreptul la un numar de
voturi in Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor societatii comerciale I.A.M.U. care va avea loc in data de 20.12.2021 ora 12, la sediul I.A.M.U.. din loc.
Blaj, str. Gh. Baritiu, nr. 38, Jud. Alba, sau la data tinerii celei de-a doua adunari 21.12.2021, 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 06.12.2021, (data de referinţă), dupa cum urmeaza:
Rezolutii supuse aprobarii A.G.O.A
PENTRU
1. Aprobarea Bugetului de investiții pentru cresterea capacitatii de producție

IMPOTRIVA

ABTINERE

si a flexibilitatii procesului de productie, in valoare de 2.152.000 Euro;
2. Alegerea unui nou administrator / Confirmarea administratorului
provizoriu, Candea Calin, pentru un mandat egal cu perioada ramasa
pana la expirarea mandatului administratorilor aflati in functie.;
3. Aprobarea datei de 11.01.2022 ca dată de inregistrare (10.01.2022 ca exdate) în conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017.
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 :
Nume si prenume actionar
CNP actionar
Semnatura
Data semnaturii

Conducerea organizaţiei
Director General:
Ing. dipl. Cîmpean Gligor

SC IAMU – SA
Str. G. Bariţiu, nr.38
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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
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