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PROCURA SPECIALĂ PENTRU VOT SECRET METODA VOTULUI CUMULATIV
ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETATII
SEVERNAV S.A.
din data de 12/13 OCTOMBRIE 2021, ora 12:00
Numele/denumirea
acţionarului
____________________________________________________________, deţinător al unui număr de
acţiuni nominale ___________________________________, acord procură specială (numele/denumirea
reprezentantului/date
de
identificare)
_____________________________________________________________________
_______________________________________pentru
a
reprezenta
interesele
acţionarului
____________ ___________________________________ în şedinţa AGOA din data de 12/13.10.2021,
ora 12:00.
La punctele înscrise la ordinea de zi, reprezentantul societăţii va vota după cum urmează:
ORDINEA DE ZI AGOA

Voturi

Ca urmare a aprobarii propunerii de aplicare a votului
cumulativ, se desemneaza prin aceasta metoda administratorii
societatii conform voturilor exprimate mai jos, cu consecinta
revocarii administratorilor in functie care nu sunt reconfirmati
prin votul cumulativ in noul Consiliu de Administratie si a
incetarii mandatului lor.
1.
.............................................
2.

.............................................

3.

............................................

4.

..............................................

5.

.............................................

Se descarcarca de gestiune membrii Consiliului de
Administrație al căror mandat încetează ca urmare a
neconfirmarii lor prin votul cumulativ al acționarilor.

Pentru Impotriva Abtinere

* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X” într-o singură căsuţa corespunzătoare intenţiei
de vot, respectiv “Pentru”, “Împotrivă” sau “Abţinere”, pentru rezoluţiile de la punctele 1 si 3 , iar pentru
fiecare din candidatii propusi se precizeaza numarul de voturi acordate .
Nume şi Prenume

Semnătura
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__________________________

__________________________

(completat cu majuscule)
(semnătura acţionarului/ reprezentantului legal si stampila)
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