
FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU PERSOANE FIZICE
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 

SOCIETĂȚII ABO MIX S.A. 

Societatea......................................................................................................,  cu  sediul  social
în  .............................................................................................,  înregistrată  la  Registrul
Comerţului  sub  nr.  J......../........../.........,  CUI  ........................ prin  reprezentant
legal ..................................... având calitate de ............................., deținătoare a unui număr de
................ acţiuni reprezentând..................................., din totalul de 1.111.519 acțiuni emise
de ABO MIX S.A.,  calitate ce ne conferă dreptul la un număr de ..................... voturi  în
Adunarea  Generală  Ordinară  a  Acționarilor  societății  ABO  MIX  S.A.,  ȋn  temeiul
Regulamentului ASF nr. 5/2018, pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății
ABO MIX S.A., care va avea loc la data de 28.04.2020 la ora 11:00 la sediul societății din
loc. Satu Mare, str. Depozitelor, nr. 31, judeţul Satu Mare, sau la data ținerii celei de-a doua
adunări, când cea dintâi nu se poate ține la data de 29.04.2020 la aceeași oră și în același loc,
în temeiul prezentului formular de vot ȋmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor  noastre
înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință 16.04.2020 prin corespondenţă astfel:

1. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale societății ABO MIX S.A. la data
și pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, pe baza Raportului anual al
Administratorului aferent anului 2019 și a Raportului Auditorului Financiar Independent
asupra situațiilor financiare  anuale individuale ale societății ABO MIX S.A. la data și
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.

o Pentru
o Împotrivă
o Abținere

2. Aprobarea  profitului  net  pe  anul  2019 şi  hotărârea  asupra  repartizării/nerepartizării
acestuia. 

o Pentru
o Împotrivă
o Abținere

3. Aprobarea Proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli aferent exerciţiul financiar 2020.

o Pentru
o Împotrivă
o Abținere

4. Aprobarea Planului de investiţii aferent anului 2020.   

o Pentru
o Împotrivă
o Abținere
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5. Aprobarea constituirii de garanţii reale mobiliare şi imobiliare și aprobarea contractării de
credite bancare.

o Pentru
o Împotrivă
o Abținere

6. Discutarea  situației  juridice  a  adminstratorilor  speciali:  Dnul  Simon  György și  Dnul
Pivnyik Istvan, cărora le-a încetat mandatul odată cu pronunțarea și rămânerea definitivă
a Sentinței Civile nr. 66/F a Tribunalului Satu Mare dată în ședința publică din 08.02.2018
prin care s-a dispus închiderea procedurii de reorganizare judiciară și reinserția societății
în activitatea comercială, însă figurează în continuare la Oficiul Registrului Comerțului ca
și administratori speciali.

o Pentru
o Împotrivă
o Abținere

7. Împuternicirea  persoanelor  care  vor  semna  hotărârile  şi  vor  efectua  formalităţile  de
publicare.

o Pentru                                
o Împotrivă
o Abținere

8.   Propunerea spre aprobare a datei de  25.05.2020,  ca dată de identificare a acţionarilor
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA conform prevederilor Legii 297/2004 și a
datei de 22.05.2020 ca ex date.

o Pentru                                
o Împotrivă
o Abținere

Notă: Se va bifa cu ”X” căsuța corespunzătoare votului. Celelalte căsuțe nu se vor completa
cu nici un semn.

Termenul limită pentru primirea buletinelor de vot prin corespondenţă la Registratura ABO
MIX S.A. de la sediul social (în format fizic) ce va fi transmis ȋn plic ȋnchis, cu menţiunea: “
Confidențial - Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 28.04.2020,”
sau  prin  e-mail  la  adresa:  valean.emanuela@abomix.com  (conform  Legii  nr.  455/2001
privind semnătura electronică) este 24 aprilie 2020, ora 11:00 (ora României).

Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului reprezentant
legal (BI sau CI pentru cetăţenii români, sau paşaport pentru cetăţenii străini), care să permită
identificarea subscrisei în lista acţionarilor ABO MIX S.A. la data de 16 aprilie 2020 (data de
referinţă).

2



Acționarul  își  asumă  întreaga  răspundere  pentru  completarea  corectă  și  transmiterea  în
siguranță a prezentului formular de vot. 

Prezentul formular de vot prin corespondență este valabil numai la Adunarea Generală
Ordinară  a  Acţionarilor  convocată  pentru  data  de  28.04.2020  (prima  convocare)/
29.04.2020 (a doua convocare).

DATA__________________                   Numele și prenumele reprezentantului legal 
                     al acționarului persoană juridică

          (în clar, cu majuscule)

                                                                                     _________________________
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