[Nota: Acest formular (completat şi semnat de reprezentatul legal al acţionarului, însoţit de documentul oficial
care îi atestă calitatea de reprezentant legal - ex.: extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului sau
altă dovadă emisă de o autoritate competentă (acestea vor fi însoţite de traducerea în limba română dacă au fost
eliberate într-o limbă străină) - şi de copia actului de identitate al reprezentantului legal) trebuie să parvină în
original până la data de 04 septembrie 2019, la sediul Rolast SA (Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Piteşti, jud.
Argeş, România, cod poştal 110104).]

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ
pentru Adunarea Generală Ordinara si Adunarea Generală Extraordinară
a SC ROLAST S.A.
Subscrisa,

___________________________________________________________,

cu

____________________________________________________________________________,

sediul

în

identificată

prin

număr de înregistrare la [Registrul Comerţului/autoritate similară]______________________________________,
având CUI ____________________, deţinătoare a ___________________ acţiuni dintr-un total de 83.061.693
acţiuni emise de Rolast SA, având sediul in Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Piteşti, jud. Argeş, România, cod poştal
110104, înregistrata la Registrul Comerţului sub nr. J03/87/1991, având cod de înregistrare fiscala RO 129154, care
îi conferă dreptul la ___________________ voturi1 în Adunarea Generală a Acţionarilor Rolast SA, reprezentată
prin _____________________________, în calitate de _______________, posesor al BI/CI seria______ numărul
_____________,
în temeiul articolului 18 alin. 2 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin prezenta,
îmi exercit dreptul de vot prin corespondenţă asupra punctelor de pe ordinea de zi a:
I. Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Rolast SA, care va avea loc în data de 06 septembrie 2019,
la ora 10.30, la sediul Rolast SA menţionat mai sus, sau la data ţinerii celei de-a doua adunări, respectiv în data de
09 septembrie 2019, la ora 10.30, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, după cum urmează:
Votul

Punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a
Rolast

(Nota: se va completa, după caz, cu pentru,
împotrivă sau abţinere)

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE

1.1. Alegerea si numirea secretariatului, verificarea prezentei si a

cvorumului;
1.2. Aprobarea reînnoirii, in aceleasi conditii, a mandatului de membru al
Consiliului de Administratie pe o perioada de 4 ani, a celor 3
administratori ale caror mandate expira la data de 07.09.2019, Consiliul de
Administratie compus din urmatorii administratori: Radulescu Dan Ioan,
Bogdan Bartolomeu si Anca Olivia Moraru;
1.3. Aprobarea împuternicirii preşedintelui Consiliului de Administraţie,
dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicarea a hotărârilor adoptate,
reprezentarea Societăţii în faţa Registrului Comerţului, precum şi în fata
oricărei entităţi sau persoane fizice sau juridice, fiind abilitat să semneze
în numele Societăţii documentele necesare în vederea punerii în aplicare a
hotărârilor adoptate, sa efectueze formalităţile de înregistrare a acestora
conform legii. Aprobarea dreptului Preşedintele Consiliului de
Administraţie de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru
1

Conform Actului Constitutiv al Rolast SA, acţiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acţionarilor.
1

Votul

Punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a
Rolast

(Nota: se va completa, după caz, cu pentru,
împotrivă sau abţinere)

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE

efectuarea formalităţilor de înregistrare şi/sau opozabilitate a hotărârii
adoptate;
II. Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Rolast SA, care va avea loc în data de 06 septembrie
2019, ora 11:15, la sediul Rolast SA menţionat mai sus, sau la data ţinerii celei de-a doua adunări, respectiv în data
de de 09 septembrie 2019, la ora 11.15, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, după cum urmează:

Punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare
a Rolast

Votul
(Nota: se va completa, după caz, cu
PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE

2.1. Alegerea si numirea secretariatului, verificarea prezentei si a
cvorumului;

2.2 Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societăţii, respectiv art.
8, aliniatul 8.4.1. , 8.4.2, 8.4.3, 8.5 si 8.6 privind reînnoirea mandatului de
membru al Consiliului de Administratie pe o perioada de 4 ani, a celor 3
administratori ale caror mandate expira la data de 07.09.2019, conform
hotararii AGOA din data de 06.09.2019;
2.3. Aprobarea împuternicirii preşedintelui Consiliului de Administraţie,
dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicarea a hotărârilor adoptate,
reprezentarea Societăţii în faţa Registrului Comerţului, precum şi în fata
oricărei entităţi sau persoane fizice sau juridice, fiind abilitat să semneze în
numele Societăţii documentele necesare în vederea punerii în aplicare a
hotărârilor adoptate, sa efectueze formalităţile de înregistrare a acestora
conform legii. Aprobarea dreptului Preşedintele Consiliului de
Administraţie de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru
efectuarea formalităţilor de înregistrare şi/sau opozabilitate a hotărârii
adoptate.

Acţionarul îşi asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă şi transmiterea în siguranţă a prezentului
formular de vot.
Data _________________
Societatea ____________________________________________,
reprezentata prin ________________________________
________________________
(semnătura şi stampilă)
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