Acest formular (completat si semnat de către acţionar persoana fizica şi însoţit de copia actului său de
identitate / completat şi semnat de reprezentantul legal al acţionarului persoana juridica, însoţit de
documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal - ex.: actul constitutiv, extras/certificat
constatator eliberat de Registrul Comertului si de copia certificatului de inregistrare), trebuie să parvină în
original până la data de 15.02.2011, ora 16:00, la sediul societatii.

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru

ADUNAREA GENERALA ORDINARA
A ACTIONARILOR S.C.COMPA S.A.SIBIU
Data 17.02.2011 / ora 15:00
Subsemnatul ___________________________________________________________, domiciliat în
_____________________________________________________________________, identificat prin actul de
identitate ________ seria _____ nr. _____________, eliberat de ___________________, la data de
________________, având codul numeric personal _____________________________, deţinător al
___________________ acţiuni emise deS.C.COMPA S.A., înmatriculată la ORC Sibiu sub nr. J32/129/1991,
CIF RO788767, reprezentând ______________________ % din numărul total de 218.821.038 acţiuni ale
S.C.COMPA S.A. care îmi conferă un număr de ______________________ drepturi de vot în Adunarea
Generală a Actionarilor reprezentând ______________% din totalul de acţiuni/drepturi de vot emise de
S.C.COMPA S.A.Sibiu
sau
Subscrisa__________________________________________________________________________,cu
sediul în ___________________________________________________________________, identificată prin
număr de înregistrare la Registrul Comertului_____________________, având CUI ____________________
deţinătoare a __________________________ acţiuni emise de S.C.COMPA S.A.Sibiu, înmatriculată la ORC
Sibiu sub nr. J32/129/1991, CIF RO788767, reprezentând ______________________ % din numărul total al
actiunilor emise de S.C.COMPA S.ASibiu, care îmi conferă un număr de ______________________ drepturi
de vot în Adunarea Generală a Actionarilor reprezentând ______________% din numărul total de 218.821.038
acţiuni ale S.C.COMPA S.A.Sibiu, reprezentată legal prin ____________________________, în calitate de
____________________, posesor al BI/CI seria____ numărul _______________ , 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 Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C.COMPA S.A.Sibiu care va avea loc în data
17.02.2011, ora 15:00 la sediul societatii, situat in Sibiu, Str.Henri Coanada nr.8, sau la data ţinerii celei
de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, după cum urmează:

Data de referinta: 08.02.2011

Nr.actiuni ……………….……………..

Ordinea de zi

Pentru

Impotriva

Abtinere

Desemnarea noului Consiliu de Administratie,
DEAC IOAN
MICLEA IOAN
MAXIM MIRCEA-FLORIN
BALTES NICOLAE
BENCHEA CORNEL
Stabilirea duratei mandatului si a cuantumului remuneratiei,
in conformitate Legii 31/1990 cu modificarile si
completarile ulterioare.
Aprobarea datei de 07.03.2011 ca data de inregistrare
pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang
efectele hotararilor adunarii generale ordinare a
actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din
Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

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

Data _________________

Numele şi prenumele acţionarului persoana fizica
sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica
(in clar, cu majuscule)

(*)

_______________________________

(**)

______________________________

(semnatura)

(*)

in cazul actionarului persoana juridica, se va mentiona functia reprezentantului legal

(**)

in cazul actionarului persoana juridica, se va aplica si stampila valabila

