FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
SC CORAL SA (in insolventa, in insolvency, en procedure collective)
convocata pentru data de 29/30.04.2015

NUME si PRENUME / DENUMIRE……………………………………………….
DOMICILIUL / SEDIUL ........................................................…………………..
CNP / Nr. pasaport (persoana fizica romana/straina).................................….
CUI si Nr. inregistrare ORC (persoana juridica)..............................................
REPREZENTANT LEGAL (pt. persoana juridica)………………………………..
NUMAR DE ACTIUNI DETINUTE…………reprezentand ...........% din capital
NUMAR DE VOTURI AFERENTE ACTIUNILOR DETINUTE.............................
Avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SC CORAL SA (in insolventa, in insolvency, en procedure collective) convocata
pentru data de 29.04.2015/30.04.2015, ora 10 la sediul societatii din Brasov, str.
Bazaltului nr. 9-11, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta
aferent actiunilor pe care le detin, dupa cum urmeaza:
1.Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale, a contului
de profit şi pierdere, aferente anului 2014, pe baza Raportului de gestiune al
administratorului şi a Raportului auditorului financiar
Pentru................................Impotriva.................................Abtinere......................
2.Aprobarea Raportului anual de gestiune al administratorului special;
Pentru................................Impotriva.................................Abtinere......................
3.Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului special pentru
activitatea desfăşurată în anul 2014;
Pentru................................Impotriva.................................Abtinere.....................
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2015;
Pentru................................Impotriva.................................Abtinere......................
5. Aprobarea Raportului de evaluare a construcţiilor şi terenurilor existente în
patrimoniul societăţii, în vederea stabilirii impozitului anual; aprobarea
înregistrării valorilor în contabilitatea societăţii la 31.12.2014;
Pentru................................Impotriva.................................Abtinere......................
6. Aprobarea numirii SC AML Financiar Audit Consulting SRL, prin reprezentant
Precup Laurenţia, în calitate de auditor financiar al SC Coral SA, cu un contract
de trei ani, pentru auditarea situaţiilor financiare pentru perioada fiscală 20152017, cu o remuneraţie anuală negociabilă;
Pentru................................Impotriva.................................Abtinere......................

7.Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de
publicare si înregistrare a hotărârilor Adunarii Generale Ordinare;
Pentru................................Impotriva.................................Abtinere......................
8.Aprobarea datei de 15.05.2015, ca data de înregistrare, respectiv de
identificare a acţionarilor asupra cărora se rasfrâng efectale hotărârii AGOA.
Pentru................................Impotriva.................................Abtinere......................

Data________________________
Numele si prenumele/Denumirea actionarului persoana juridica
……………………………………………....................................................................
(Numele si prenumele/Denumirea actionarului cu majuscule)
Semnatura actionarului persoana fizica / Semnatura reprezentantului legal
al actionarului persoana juridica…………………………………….
Loc stampila
……………………………………… (actionar persoana juridica)
Buletinul de vot se completeaza si se semneaza de catre actionar (persoana
fizica sau juridica) si se expediaza sau se depune la sediul SC CORAL SA pana
cel tarziu 18.02.2015 ora 14.00 ( data numarului de registratura),
insotit de urmatoarele documente:
Pentru persoane fizice:
- buletinul de vot prin corespondenta in original, insotit de copia actului de
identitate al actionarului;
Pentru persoane juridice:
- buletinul de vot prin corespondenta in original, insotit de copia Certificatului de
Inregistrare la ORC
(CUI) a actionarului persoana juridica, Certificatul constatator de la ORC in
original, care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului buletinului de
vot si copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana
juridica.
In locurile rezervate voturilor se va marca cu X optiunea dorita. Daca la un punct
de pe ordinea de zi se
marcheaza cu X doua sau toate trei optiunile de vot, votul respectiv va fi
considerat nul. Daca la un punct de pe ordinea de zi nu se marcheaza cu X nici o
optiune de vot, la acel punct, votul va fi considerat neexprimat.
In situatia expedierii prin posta se va mentiona pe plic urmatoarea adresa:
SC CORAL SA Brasov, str. Bazaltului nr. 9-11, Corp C10, birourile 8-9,
Judetul Brasov, cod postal 500053-Pentru AGEA din 24.02.2015.

