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FORMULAR  DE  VOT PRIN CORESPONDENTA

Pentru Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor (AGOA) 
din data de 01/02.07.2021, ora 1100

Subscrisa/Subsemnatul  …………………....…...........................................  (numele,  prenumele
actionarului  persoana  fizica  sau  ale  reprezentantului  legal  al  actionarului  persoana  juridica),
reprezentant legal al  ...............................................................(se va completa numai pentru actionari
persoane  juridice)  identificat  ca  actionar  in  Registrul  Actionarilor  cu
CI/BI/pasaport/CUI  ............................................  avand  domiciliul/sediul
in .......................................................................... deţinător(oare) a unui număr de  ............... acţiuni cu
valoarea nominală de 2,5 lei, reprezentând ......................... din totalul de  221.013  acţiuni emise de
S.C. SCUT S.A. BACAU, care îmi conferă dreptul la un număr de .......................... voturi in Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor, reprezentând .................. % din totalul de 221.013 drepturi de vot,
avand  cunostinta  de  ordinea  de  zi  a  Adunarii  Generale  Ordinare  a  Actionarilor  S.C.  SCUT S.A.
BACAU, ce va avea loc in data de 01.07.2021, ora 11:00, la sediul societatii sau in data de 02.07.2021
la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare, precum
si  de  documentele  puse  la  dispozitie  de  societate,  inteleg  sa  particip  si  sa  imi  exercit  prin
corespondenta drepturile de vot aferente detinerilor de actiuni inregistrate in registrul actionarilor la
data de referinta 18.06.2021, asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale
Ordinare a Actionarilor, după cum urmează: 
Ordinea
de zi

TEXTUL PROPUNERILOR DE HOTARARI SUPUSE VOTULUI: P I A

1. 
Modificarea  politicii  de  remunerare  a  membrilor  Consiliului  de
Administratie, in conformitate cu art. 92^1 din Legea nr. 24/2017. 

2. 
Imputernicirea  Consiliului  de  Administratie  pentru  indeplinirea  tuturor
formalitatilor  legale  in  vederea  aducerii  la  indeplinire  si  inregistrarii
prevederilor hotararilor adoptate.

Pentru fiecare punct al ordinii de zi, conform optiunii personale, se va marca cu "X" numai una din
casutele  aferente  votului:  Pentru  (P),  Împotriva  (I)  sau  Abtinere  (A).  Exprimarea  si  comunicarea
optiunilor de vot prin corespondenta se va realiza pana in data de 29.06.2021, sub sanctiunea pierderii
exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala. 

Nume şi prenume_________________________________

(numele,  prenumele  actionarului  persoana  fizica  sau  a  reprezentantului  legal  al
actionarului persoana juridica, cu majuscule)

CNP/CUI |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data ____/ ____/______

Semnatura_____________________
(semnatura  actionarului  persoana  fizica  sau  a  reprezentantului  legal  al  actionarului

persoana juridica si stampila in cazul actionarului persoana juridica)
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