FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
S.C. DAFORA S.A.
(pentru persoane fizice)
Subsemnatul ………………………………………… (numele si prenumele complet, conform
actului de identitate) domiciliat in ……………………… posesor C.I. seria ……… nr.
………………. eliberata la data de ……………………de catre ….. / Oras ……………………
avand codul numeric personal …………………………………………,
detinatoare la data de 27.12.2016 (Data de Referinta) a unui numar de ……………………
actiuni nominative din totalul de 1.002.323.294 actiuni emise de catre S.C. DAFORA S.A.,
societate comericiala pe actiuni, organizata si functionand conform legilor din Romania, cu
sediul social in Municipiul Medias, Piata Regele Ferdinand I nr.15, judetul Sibiu, inregistrată la
Oficiul Registrului Comertului sub nr. J32/8/1995, atribut fiscal R, cod unic de inregistrare
7203436 (“Societatea”), reprezentand ………… % din totalul drepturilor de vot,
Având cunoştinţă de Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinara a Acţionarilor
Societatii convocata pentru data de 09.01.2017, ora 09.00 a.m. in Medias, Piata Regele
Ferdinand I nr.15, sau pentru data de 10.01.2017, ora 09.00 a.m, in Medias, Piata Regele
Ferdinand I nr.15 (data celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine),
precum si de documentatia pusa la dispozitie de Societate in legatura cu punctele inscrise pe
ordinea de zi, în temeiul articolului 18 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind
exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor
comerciale,
prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondenţă aferent actiunilor pe
care le detin cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1.
Aprobarea împuternicirii administratorului special Călburean Gheorghe pentru
propunerea si semnarea Planului de reorganizare a activităţii din partea debitoarei
Dafora SA, în conformitate cu prevederile art.132 alin.(1) lit.a din Legea nr.85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
Pentru ___________ Impotriva __________ Abtinere___________

2.

Aprobarea datei de înregistrare. Data de inregistrare propusă este 26.01.2017.
Pentru ___________ Impotriva __________ Abtinere___________

Conform optiunii personale, se va marca cu “X” una dintre variantele aferente sensului votului:
pentru, împotriva sau abtinere.
Anexez prezentului formular copia actului de identitate valabil.

Actionar,
……………………………. (nume si prenume intregi, conform actului de identitate)
Semnatura
……………………………
Urmeaza Incheierea notarului public de legalizare a semnaturii:
1

