
 1 

Acest formular (completat şi semnat de către acţionar persoana fizică şi însoţit de copia 
actului său de identitate/completat şi semnat de reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică, 
însoţit de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal – ex: actul constitutiv, 
extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului şi de copia certificatului de înregistrare), 
trebuie să parvină în original până la data de 07.09.2012, ora 1000, la sediul societăţii, situat în 
Slatina, str. Piteşti, nr.114, jud. Olt. 

 
 
 

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ 
pentru Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor  
a S.C. ALTUR SA, convocată pentru data de 11/12.09.2012 

 
 
 
 Subsemnatul  _____________________________________________, domiciliat în 
________________________________________________________________________ 
Identificat prin actul de identitate _________ seria _____ nr. __________, eliberat de  
_________________________________ , la data de _________________________ având codul 
numeric personal ______________________ , deţinător al __________________________ 
Acţiuni emise de S.C. ALTUR SA, înmatriculată la ORC Olt sub nr. J28/131/1991, CIF RO 
1520249, reprezentând ______% din numărul total de 824.388.338 acţiuni ale S.C. ALTUR SA care 
îmi conferă un număr de _________________________ drepturi de vot în Adunarea Generală 
Extraordinara a Acţionarilor reprezentând ________% din totalul de acţiuni/drepturi de vot emise de 
S.C. ALTUR SA Slatina 
 

sau 
 

 Subscrisa ___________________________________________________________ 
cu sediul în _______________________________________________________________ 
identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comerţului _______________________ 
având CUI __________________ deţinătoare a  __________________________ acţiuni emise de 
S.C. ALTUR SA, înmatriculată la ORC Olt sub  nr. J28/131/1991, CIF RO 1520249, reprezentând 
___________________% din numărul total  al acţiunilor  emise de S.C. ALTUR SA care îmi 
conferă un număr de _______________________ drepturi de vot în Adunarea Generală  
Extraordinara a Acţionarilor reprezentând ____________% din numărul total de 824.388.338 acţiuni 
ale S.C. ALTUR SA, reprezentată  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 Extraordinare a Acţionarilor S.C. ALTUR SA care va avea loc în data de 11.09.2012, ora 
1200  la sediul societăţii, situat în Slatina, str. Piteşti, nr. 114, sau la data ţinerii celei de –a doua 
adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, după cum urmează:  
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ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA  A  ACŢIONARILOR 

 
VOTUL 

(se va completa, după caz cu pentru,  
împotrivă sau abţinere)  

 
PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI 

 
PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE 

 1. Aprobarea depunerii documentatiei privind oferta publica 
obligatorie de preluare a actiunilor emitentului SC ARGUS SA 
Constanta, conform ordonantelor emise de CNVM.  
 

   

 2. Aprobarea contractarii unui credit pana la limita a 5 milioane 
EURO si gajarea acestuia cu actiunile detinute la emitentul                  
SC ARGUS SA (UARG) cu actiuni provenite din derularea ofertei 
publice obigatorii de preluare, cu active proprii si/sau atrase de la  
alte societati. 

   

 3.Aprobarea datei de 27.09.2012 ca dată de înregistrare conform 
art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004. 
 

   

 
 
 
 
                 Acţionarul îşi asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă şi transmiterea în 
siguranţă a prezentului formular de vot. 
 
 
Data  ...........................................   
                                                                           
 
 
                                                                         
 
 
                                                                         Numele şi prenumele acţionarului persoană 

fizică sau a reprezentantului legal al acţionarului 
persoană juridică.             
............................................................................... 

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


