[Nota: Acest formular (completat de către acţionar şi însoţit de copia actului său de identitate) trebuie să parvină
în original până la data de 18 februarie 2015, la sediul Rolast SA, (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).]
FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ
pentru Adunarea Generală Extraordinară
a SC Rolast SA
Subsemnatul ___________________________________________________________, domiciliat în ___________
__________________________________________________________, identificat prin actul de identitate
________ seria _____ nr. _____________, eliberat de ___________________, la data de ________________,
având codul numeric personal _____________________________, deţinător al ___________________ acţiuni
dintr-un total de 308.084.493 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 îmi conferă dreptul la ___________________ voturi1 în Adunarea Generală a
Acţionarilor,

în temeiul articolului 18 alin. 2 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009,
îmi exercit dreptul de vot prin corespondenţă asupra punctelor de pe ordinea de zi a:

I. Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Rolast SA, care va avea loc în data de 20 februarie 2015,
ora 10:30, la sediul Rolast SA menţionat mai sus, sau la data ţinerii celei de-a doua adunări, respectiv în data de de
23 februarie 2015, ora 10:30, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, după cum urmează:
Votul
(Nota:
se
va
completa,
după caz, cu
Punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale
pentru, împotrivă sau abţinere)

Extraordinare a Rolast

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE
1. Alegerea secretariatului in vederea indeplinirii formalitatilor privind
2.

1

tinerea AGEA (inclusiv verificarea prezentei si a cvorumului)
Dezbaterea şi aprobarea raportului Consiliului de Administraţie din
data de 15 ianuarie 2015 întocmit în baza art.2 alin. 2 din Legea
151/2014 privind: a) cadrul juridic aplicabil tranzacţionării acţiunilor
pe o piaţă reglementată, respectiv tranzacţionării în cadrul unui
sistem alternativ de tranzacţionare; b) prezentarea pieţelor
reglementate şi a sistemelor alternative de tranzacţionare pe care pot
fi tranzacţionate acţiunile societăţii.

3.

Aprobarea efectuarii demersurilor legale necesare in vederea
admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata
reglementata.

4.

Aprobarea efectuarii demersurilor legale necesare in vederea
admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate in cadrul
unui sistem alternativ de tranzactionare.

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

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

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

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE
5.

Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie să
reprezinte societatea în raporturile cu instituţiile abilitate în
procedura legală de punere în executare a hotărârilor adoptate.

6.

Aprobarea datei de înregistrare de 10 martie 2015 ca dată de
identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele
hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.

Acţionarul îşi asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă şi transmiterea în siguranţă a prezentului
formular de vot.

Data _________________
Numele şi prenumele acţionarului
_______________________________
________________________
(semnătura acţionarului)
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