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SC METEX SA TARGOVISTE
P-TA TRICOLORULUI, NR. 2
CUI R0912767
J 15/302/1991

BULETIN DE VOT
pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
SC METEX SA Targoviste, convocata pentru data de 11/12 noiembrie 2013
Subsemnatul (a) _:-
----:-:-::-
_
nr.
---', eliberat(a) de
_
posesor (oare) al RIIC.I. seria
la data de
, cu domiciliul in - - - - - : - - - : - - - - - - - - - - - - -,
, bi. _ _, sc. _ _, ap. _ _,
str.
, nr.
sector/judet
, avand CNP
_
(se va completa de catre actionarul persoana flZica)
sau
Subscrisa

cu

avand numar de ordine in Registrul Comertului
reprezentata legal prin
(se va completa de catre actionarul persoana juridica)

sediul

, C.U.I.

in
_
:

detinand un numar de
actiuni emise de SC METEX SA
Targoviste, inmatriculata la ORC Dambovita sub nr. J 15/302/1991, C.U.I. R0912767,
% din capitalul social, care imi confera dreptul la un numar de
reprezentand
- - - - - - - - - - voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC
METEX SA, care va avea loc la data de 11 noiembrie 2013, ora 16.00, in Targoviste, P-ta
Tricolorului, nr. 2, Complex Mondial, et. 2, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, si
anume in data de 12 noiembrie 2013, ora 16.00, in acelasi loc, in cazul in care cea dintai
nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor meIe inregistrate in
Registrul Actionarilor la data de 28 octombrie 2013, considerata ca data de referinta,
dupa cum urmeaza:
1. Aprobarea retragerii din societatea comerciala "Metex SA" Targoviste, a
actionarilor SIF Oltenia SA Craiova, SC Ireo Consulting SRL si d-nul Goia Dorel,
pentru care SC Metex SA a achitat contravaloarea actiunilor detinute in societate, la
pretul de 13,10 lei/actiune, stabilit in raportul de evaluare intocmit de expert Groza
Virgil, dobanda remuneratoare si dobanda penalizatoare, conform documentelor anexate.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

2: Stabilirea

noii participatii la capitalul social dupa exercitarea dreptului de
retragere din societate a actionarilor SIF Oltenia SA Craiova, SRL IREO Consulting ~i
Goia Dorel.
PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

3. Aprobarea retragerii din societate si a efectuarii platii pretului de 13,10
lei/actiune, stabilit in raportul de evaluare intocmit de expert Groza Virgil, care urmeaza
a fi achitat de SC METEX SA, in cazul solicitarilor formulate de actionarii:
- d-nul Caraman Stelian din Constanta, detinator a unui numar de 200 actiuni;
- d-nul Grigoroiu Dragos-Constantin din Satu Mare, detinator a unui numar de
348 actiuni;
- d-na Hotico Carmen-Niculina din Sighetu Marmatiei, detinatoare a unui numar
de 200 actiuni;
- d-na Tabarca Maria din Razvad, detinatoare a unui numar de 39 actiuni;
- d-na Petcu Constantina (fosta Pricop Constantina) din Constanta, detinatoare a
unui numar de 100 actiuni.
PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

4. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie si alegerea unui nou
Consiliu de Administratie.
VOTSECRET

5. Aprobarea datei de 28 noiembrie 2013, ca data de inregistrare, pentru
identificarea actionarilor asupra carora se rasfang efectele hotararii adoptate in sedinta
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Anexez prezentei:
- pentru actionarii persoane fizice: copia actului de identitate valabit;
- pentru actionarii persoane juridice: documentul oficial care atesta calitatea de
reprezentant legal (ex. Act constitutiv, extras/certijicat constator eliberat de Registrul
Comertului sau de alta dovada emisa de 0 autoritate competenta, nu mai veche de cel
mult 30 de zite)

DATA

_

(numele si prenumele actionarului persoana fizica sau al reprezentantului legal al
actionarului persoana juridica, in clar cu majuscule)

SEMNATVRA

STAMPILA (numai pentru actionarii persoane juridice)

