PROCURA SPECIALA
pbntru A.G.O,A. din data de 23.04.2021

posesor

Subsemnatul.
SEIIA

de(initor a

_

voturi in

al BI/CI

CNP
localitatea
acliuni emise de BAI) Rulmenli S.A. care imi confer[ dreptul la
Adunarea General4 Ordinari a Acfionarilor numesc prin prezenta pe

oosesor

al Bl/Cl seria

nt.

tneu la Adunare, G"r".rl5 b.din',.a
CNP
'
Rulmenli
S.A., ce va avea loc la data de 23 aprilie
BAD
,t clion'arit,or Societdlii Comerciale
20)1, ora 12.00, la sediul BAD Ruhnenli S.A. Bragov, str. Zizinului nr. 1 1 1 sau la data tinerii
celei de a doua aduniri, in cazul in care prima nu s-ar putea !ine, respectiv 24 aprilie 2021 ora
12.00, in acelagi loc Ai cu aceeagi ordine de zi, si exercite dreptul de vot aferent aciiunilor
mele, inregistrate la Depozitarul Central S.A., pentru problemele cuprinse in ordinea de zi din
convocator, dup[ cum urmeazd'.
1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Adninistra{ie pe anul 2020;
Ab{inere
impotrivd

c" t"pr*errtant al

2.

Aprobarea Bilanlului Contabit, Contului de profit 9i piefdere, notele la bilan!. Pierderea
iniegistrati la
"- hotAreste si fie acoperitd din alte rezerve din profit;
"'- '"-") se
'* "31.12.2020,

Impotrivl

Pentru

3.

_-

Ablinere

Aprobarea descdrcdrii de gestiune a Consiliului de Administralie pentru activitatea
des{Eguratd in exerci{iul financiar pe anul 2020;
Ab!inere
Impotrlva
Pentru _

4. Aprobarea Bugetului

de venituri gi cheltuieli pe anul

ImPotriv[

Pentru

-

5. Aprobarea prelungirii contractului

financiar202l;
Abtinere

de audit intern cu finna Soft Cont SRL Braqov;

impotrivd

Ab!inere

General, dna. Gdman Constan{a, cu ducerea la indeplinire
gi publicare a hotaririi ac{ionarilor, precum gi sa reprezinte interesele societitii in toate

6. imputemicirea Directorului

terle persoane juridice 9i -fizice, binci, notar, Camera de Come(, Oficiul
relaliile cu
Registrului Comeqhrlui, s6 intocmeasc6 toate formalitAlile 9i s[ semneze documentele,
semnitura fi indu-ne opozabili;

Pentru

ImpotrivA

Ab!inere

Prin prezenta, subsemnatul, dau putere discrefionar[ de vot reprezentantului mai sus
numit asupia problemelor care nu au fost identificate gi incluse in ordinea de zi pani la data
prezentei.

Data
Nurnele gi prenumele iu clar al aclionarului

Semnitula aclionarului

se intocme$te in 3 exemplare originale, dupa cum urmeazi: unul_ se
unul
se comunicd la societate cu 5 zile inainte de data gedinlei 9i unul la
pdstreazdla aclionar,

Noti: Procura speciala
reprezentant, care

il va depune

la AGOA.

