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

SOCIETĂȚII ABO MIX S.A. 

Subemnatul(a).............................................  ,  posesor/posesoare  a  C.I./Pașaport
seria  ................,  nr.  .....................,  CNP  ................................. deținătoare  a  unui  număr
de  ................ acţiuni  reprezentând...................................,  din  totalul  de 1.111.519  acțiuni
emise de ABO MIX S.A., calitate ce îmi conferă dreptul la un număr de ..................... voturi
în  Adunarea  Generală  Extraordinară  a  Acționarilor  societății  ABO MIX S.A.,  ȋn  temeiul
Regulamentului  ASF nr.  5/2018,  pentru  Adunarea  Generală  Extraordinară  a  Acționarilor
societății  ABO MIX S.A.,  care va avea loc la  data  de 09.12.2021 la  ora  10:00 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 10.12.2021 la aceeași oră
și în același loc, în temeiul prezentului formular de vot ȋmi exercit dreptul de vot aferent
deținerilor  mele înregistrate  în  Registrul  Acționarilor  la  data  de referință  29.11.2021  prin
corespondenţă astfel:

1. Contractarea unei linii de credit de investiții în sumă maximă de 5.000.000 RON, pe o
perioada de maxim 6 ani,  la  Eximbank Romania – S.A.,  în  cadrul  programului  IMM
INVEST.

o Pentru
o Împotrivă
o Abținere

2. Imputernicirea Consiliului de Administrație pentru stabilirea garantiilor pentru creditul de
investiții.

o Pentru
o Împotrivă
o Abținere

3. Imputernicirea  Dlui Dnul Simon György,  posesor al actului de identitate seria DE, nr.
753599, eliberat de autoritățile maghiare la data de 11.09.2018, CNP 1-750326-2785, cu
domiciliul în 1121 Budapesta 12, str. Béla Király, nr. 39, bl. B, parter, ap.3, născut la data
de  26.03.1975, în  loc.  Nyiregyháza Ungaria,  în calitate  de  Membru al  Consiliului  de
Administrație pentru semnarea, în numele și pe seama societății, a contractului de credit,
a  contractului  de  garanții și  a  contractelor  accesorii  la  contractul  de  credit  mai  sus
menționat precum și alte documente solicitate de către bancă.

o Pentru
o Împotrivă
o Abținere

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

o Pentru
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o Împotrivă
o Abținere

5. Propunerea spre aprobare a datei  de 07.01.2022, ca dată de identificare a acţionarilor
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA conform prevederilor Legii 297/2004
și a datei de 05.01.2022 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  Extraordinară  a  Acţionarilor  din  data  de
09.12.2021,” sau prin e-mail  la adresa: valean.emanuela@abomix.com (conform Legii  nr.
455/2001 privind semnătura electronică) este 07 decembrie 2021, ora 10:00 (ora României).

Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului (BI sau CI
pentru cetăţenii români, sau paşaport pentru cetăţenii străini), care să permită identificarea
subsemntului în lista acţionarilor ABO MIX S.A. la data de 29.11.2021 (data de referinţă).

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
Extraordinară a Acţionarilor convocată pentru data de 09.11.2021 (prima convocare)/
10.11.2021 (a doua convocare).

DATA__________________                               Numele și prenumele acționarului 

          (în clar, cu majuscule)

                                                                                   _________________________
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