DECLARATIE

Subsemnatul ________________________________________________ domiciliat
in
_________________ str. ___________________________ nr. ___, posesor al BI/CI/PP seria ___
nr. ________ eliberat de _______________________ la data de __________, CNP
_____________, declar pe proprie raspundere faptul ca sunt mandatarul actionarilor SIF Moldova
SA Bacau, in cadrul adunarilor generale din data 4/5.04.2013 si inteleg sa-mi exercit mandatul in
conformitate cu mentiunile cuprinse in procura acordata de actionarii-mandanti si cu respectarea
stricta a prevederilor legale in vigoare si a normelor specifice emise de CNVM.
Declar ca am luat cunostinta despre ordinea de zi a adunarilor generale si am fost informat
despre toate aspectele ce tin de modul de exercitare a votului in cadrul adunarilor generale, despre
participarea de dezbateri si despre modul de adoptare a hotararilor in cadrul adunarilor generale
extraordinare si ordinare din data de 4/5.04.2013.
De asemenea, declar ca:
- am fost desemnat in calitate de mandatar al actionarilor-mandanti prin libera optiune a
acestora, mandatul meu fiind special, gratuit si netransmisibil;
- nu sunt in legaturi stranse cu actionarii-mandanti, cu alti actionari sau cu persoane din cadrul
SIF Moldova SA;
- nu am cunostinta despre existenta unui acord, conventie, pact, etc., expres sau tacit, intre
actionarii-mandanti si/sau alti actionari ori mandatari pentru a actiona in mod concertat;
- nu am calitatea de persoana implicata sau afiliata in raport cu SIF Moldova SA sau cu
actionarii-mandanti si nici nu am cunostinta despre existenta unor astfel de raporturi intre actionariimandanti pe care-i reprezint;
- nu am cunostinta despre existenta unui acord, conventii, pact, etc. cu privire la cedarea
dreptului de vot in cadrul adunarilor generale a actionarilor.
Precizez ca, la data adunarilor generale din 4/5.04.2013 sunt in posesia unui exemplar din
procurile speciale acordate de catre actionarii-mandanti mentionati in anexa.
Dau prezenta declaratie pe proprie raspundere, cunoscand prevederile speciale ale Legii nr.
297/2004 art. 271-280, prevederile art. 127 coroborate cu prevederile art. 279 din Legea nr. 31/1990
actualizata, precum si prevederile Regulamentelor CNVM nr 15/2004, nr 1/2006 si nr 6/2009 si
Legii nr 11/2012, Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/2012.
Prezenta declaratie pe proprie raspundere o dau de buna voie si nesilit de nimeni, dupa ce am
citit si inteles continutul acesteia, la solicitarea SIF MOLDOVA S.A.
Prezenta declaratie a fost data in fata unei persoane din “Comisia care se ocupa cu culegerea
voturilor exprimate anterior adunarii generale (prin buletine de vot si procuri speciale),cu
verificarea si centralizarea voturilor”, fiind redactata in doua exemplare originale din care unul
pentru societate si unul pentru declarant. O copie dupa actul de identitate insoteste prezenta
declaratie.
Data:_______________

Numele in clar si semnatura

