
 

L.S. 
 

BULETIN DE VOT 

 

VALABIL ÎN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR 

30.09.2015 ora 1500 

 
Data de referinţă: 16.09.2015      Nr.acţiuni:……………………..……… 

Punct pe ordinea de zi 
Vot 

Pentru 
Vot 

Împotrivă 
Abţinere 

1. Participarea Societăţii COMPA S.A. în calitate de acţionar al Societăţii 
THYSSENKRUPP BILSTEIN COMPA S.A., la majorarea capitalului social al 
Societăţii sus menţionate, prin aport în natură constând în terenuri şi clădiri 

   

2. Aprobarea evaluării acestui aport realizat de experţi desemnaţi de Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu. 

   

3. Aprobarea evaluării participaţiei COMPA după majorarea capitalului social al 
Societăţii THYSSENKRUPP BILSTEIN COMPA S.A. ţinând seama de această 
majorare. 

   

4. Aprobarea vânzării integrale a participaţiei Societăţii COMPA S.A. la capitalul 
social al Societăţii THYSSENKRUPP BILSTEIN COMPA S.A., către acţionarul 
THYSSENKRUPP BILSTEIN COMPA S.A. 

   

5. Imputernicirea Consiliului de Administraţie să negocieze preţul final pe baza 
rezultatelor evaluării. 

   

6. Mandatarea persoanelor împuternicite să semneze în numele şi pe seama 
societăţii documentele întocmite în scopul executării hotărârilor luate la punctul 1 
şi 2 de pe ordinea de zi. 

   

7. Aprobarea datei de 19.10.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea 
acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării extraordinare 
a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art.238 din Legea nr.297/2004 
privind piaţa de capital. 

   

8. Aprobarea datei de 16.10.2015 ca ex-date conform art.1292 din Regulamentul 
CNVM nr.1/2006 actualizat. 

   

9. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalităţile de publicitate şi 
inregistrare a hotărârilor şedinţei, inclusiv semnarea acestora. 

   

 
 
NOTĂ:  
Exprimarea votului se face prin înscrierea unui ‘X’ la una din opţiunile  PENTRU, ÎMPOTRIVĂ sau ABŢINERE. 
Celelalte căsuţe nu se vor completa cu niciun semn. 

Buletinul de vot incorect completat, sau incorect, (cum ar fi de exemplu cele având bifate mai mult de o opţiune pentru fiecare punct de pe 
ordinea de zi sau neavând nici o opţiune bifată), va fi anulat, consemnându-se aceasta în procesul verbal la şedinţei. 


