FORMULAR DE VOT SECRET PRIN CORESPONDENŢĂ
pentru punctele 1 si 3
de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
S. IOR S.A.
- persoane juridice –
Societatea ________________________________________________________, cu sediul în ________________
__________________________________________________________, identificată prin număr de înregistrare la
Registrul

Comertului_____________________,

având

CUI

____________________

deţinătoare

a

____________________ acţiuni emise de S IOR S.A., dintr-un total de 304.628.844 acţiuni emise de S IOR S.A.,
care îi conferă dreptul la ______________________ voturi
reprezentantul

legal/convențional,

în Adunarea Generală a Acţionarilor, prin

Dl./Dna.____________________________,

cu

domiciliul

în

____________________________, str. _________________________, nr. ________, bl. _____, ap. _____, et. __,
sector/jud. ___________, identificat cu actul de identitate ________ seria____ numărul _____________, emis de
______________, cu valabilitate până la ______________,

CNP ______________________, prin prezentul

formular,
îmi exercit dreptul de vot prin corespondenţă asupra punctelor 1,2 si 3 de pe ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor S. IOR S.A., care va avea loc în data de 20/21 ianuarie 2021, ora 08.30, la sediul ales in Str.
Gheorghe Petrascu, nr. 67 A, sector 3, Bucuresti, sau la data ţinerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea
dintâi nu s-ar putea ţine, după cum urmează:
I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

Punctul de pe ordinea de zi

Votul
(se va bifa opțiunea de vot în
rubrica
corespunzătoare)
Pentru Impotrivă Abţinere

1. Alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA :
Voicu Alina Victoria
Anamaria Florescu
Felicia Marcela Velicu-Caliu
Marian Valentin Dunose
Neculai Tanase
3.Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie:
Voicu Alina Victoria
Acţionarul îşi asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă şi transmiterea în siguranţă a prezentului
formular de vot.
Calitatea de acționar persoană fizică se constată în baza listei acționarilor la data de referință primită de S IOR S.A
de la Depozitarul Central.
În cazul în care actionarul persoană fizică nu și-a înregistrat la Depozitarul Central datele de identificare valabile si
actualizate, atunci va transmite și o copie a actului de identitate valabil.
Reprezentantul convențional al acționarului va atașa prezentului formular:
1. procura specială sau după caz generală, în original;
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2. Declaratia pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit
împuternicirea de reprezentare prin procură generală, din care să reiasă că:
a.

procura este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

b. procura generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnatură electronică extinsă, dacă este
cazul.
votează în adunarea generală a acţionarilor exclusiv în conformitate şi în limita instrucţiunilor primite de la clienţii
săi care au calitatea de acţionari la data de referinţă.
Acest formular completat, împreună cu documentele aferente votului secret (dacă este cazul) trebuie transmis:
-

fie semnat olograf, în original pus într-un plic separat, pe care este menționat în clar ”Vot secret prin
corespondență”. Acest plic închis va fi introdus în plicul conținând formularul de ”Vot nesecret prin
corespondență” împreună cu documentele aferente (dacă este cazul), și vor fi transmise prin poştă sau
servicii de curierat - la sediul S IOR S.A. ,Strada Bucovina nr.4 sector 3, pe plicul mare fiind scrisă în clar
menţiunea: “Pentru Adunarea Generala a Acţionarilor din 20 ianuarie 2021 – Formular de vot prin
corespondenţă”,

-

fie semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura
electronică, prin e-mail, la adresa ior@ior.ro fișierul având denumirea ”Vot Secret prin corespondență”.
Acest fișier împreună cu fișierele ”Vot Nesecret prin corespondență” și ”Documente aferente”, vor fi atașate
unui e-mail cu subiectul: “Pentru Adunarea Generala a Acţionarilor din 21 ianuarie 2021 -Formular de vot
prin corespondenţă”.

Documentul trebuie să parvină societatii, indiferent dacă a fost transmis prin servicii de curierat sau prin poșta
eletronică, până cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de adunarea generala, sub sancţiunea pierderii exerciţiului
dreptului de vot prin corespondenţă în adunările generale, conform prevederilor legii.

Numar de telefon pentru contact _____________________________

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