SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A.
Bacau, Str. Pictor Aman nr. 94 C , cod 600164

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 04/05.04.2013

Nume si prenume (pentru actionar persoana fizica1) sau Denumire (pentru actionar persoana juridica):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Numele si prenumele reprezentantului legal 2
______________________________________

(pentru actionarul persoana juridica):

Cod Numeric Personal /ID
Cod Unic de Inregistrare
Nr. actiuni
OZ

1

2

2

3

3

4

4

(pentru actionar persoana juridica)

______________________________________
______________________________________

____________________________

Hot

1

(pentru actionar persoana fizica)

Textul propunerilor de hotarari supuse votului:

Pentru

Impotriva

Abtinere

Aproba alegerea secretariatului adunarii generale extraordinare format din 3 persoane, dintre actionarii societatii,
conform Legii 31/1990 art 129, alin (21):
1. Lupascu Gabriel
2. Nicolaescu George Catalin
3. Puscas Michaela
Aproba un program de rascumparare a actiunilor proprii in urmatoarele conditii:
a. numarul maxim de actiuni ce urmeaza a se dobandi: 51.908.000 de actiuni;
b. programul de rascumparare are drept scop reducerea capitalului social, in conditiile legii;
hotararea de reducere a capitalului social va fi luata de actionari dupa derularea programului
de rascumparare;
c. pretul minim de achizitie va fi pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei
iar pretul maxim de achizitie al actiunilor va fi de 1,60 lei/actiune;
d. durata programului: 9 luni de la data publicarii hotararii AGEA in MO partea a IV-a;
e. plata actiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile
ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor
legale, conform prevederilor art. 1031 din Legea nr. 31/1990, actualizata.
Mandateaza Consiliul de Administratie sa adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la
indeplinire a hotararii.
Aproba modificările “Actului Constitutiv” al SIF Moldova SA, conform propunerii Consiliului
de Administratie, prezentate in “Anexa” la Convocator.
Aproba data de 22 aprilie 2013 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang
efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor.

Pentru a fi valabil, buletinul de vot trebuie sa fie inregistrat la SIF Moldova pană in data de 02 aprilie 2013, ora 1000.
Am cunostinţă de prevederile art. 2861 din Legea 297/2004 şi Instrucţiunea CNVM nr.6/2012 privind depăşirea pragului de 5% al
deţinerilor în acţiuni SIF Moldova SA şi consecinţele legale ale declaraţiilor false prevazute şi pedepsite de art. 292 cod penal.

Nume si prenume3:

________________________________

Semnătura4:

__________________________

Data:__________________

Se atasaza copie act identitate
Se atasaza copie dupa un document oficial, aflat în termenul de valabilitate (emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării
convocatorului adunării generale a acţionarilor), care atestă calitatea de reprezentant legal (certificat constatator emis de Registrul
Comerţului sau altă autoritate competentă).
3 Numele si prenumele actionarului persoana
fizica sau al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica sau al
reprezentantului legal al societatii custode al carei client de custodie este actionarul
4 Semnatura actionarului persoana fizica sau semnatura si stampila pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica sau
semnatura si stampila reprezentantului legal al societatii custode, al carei client de custodie este actionarul
1

2

