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SC IUS SA       Actionar :  ______________________ 

AGOA din data de 28.04.2022/29.04.2022   Actiuni detinute ___________________ 

           Reprezentand ______ % din total actiuni 

 

 

 

 

Imputernicire privitor la exercitarea dreptului de vot 
 

 Subsemnatul………………………………….. avand domiciliul in 

……………………………….., il/o imputernicesc pe D-nul/D-na ……………………………. CNP 

……………………………, sa imi reprezinte interesele in AGOA convocata pentru data de 

28.04.2022/29.04.2022 sa exercite votul dupa cum urmeaza: 

                        

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului anual de gestiune al consiliului de administratie 

pentru anul 2021. 

Pentru        Impotriva         Abtinere 

 

 

2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2021, intocmite potrivit 

reglementarilor contabile autorizate armonizate cu Directiva a IV – a a C.E.E. si cu Standardele 

Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul 1802/2014 al MFP ;  

Pentru        Impotriva         Abtinere 

 

 

2.1.Repartizarea rezultatului net inregistrat de societate in exercitiul financiar 2021. 

Pentru        Impotriva         Abtinere 

 

 

3. Acordarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2021. 

Pentru        Impotriva         Abtinere 

 

 

 

4. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar; revocarea 

auditorului Activ Audit SRL, al carui mandat a ramas inscris in Registrul Comertului, desi 

mandatul sau a expirat din anul 2016. 

Pentru        Impotriva         Abtinere 
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5. Aprobarea politicii de remunerare ca si a raportului privind politica de remunerare aplicata de catre 

societate, in conformitatre cu prevederile art. 921 - 933 din Legea 24/2017. 

Pentru        Impotriva         Abtinere 

 
 

6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru exercitiul 

financiar 2022. 

Pentru        Impotriva         Abtinere 

 

 

7. Aprobarea datei de 27.05.2022 ca data de inregistrare, conform prevederilor art. 238 din Legea 

297/2004. 

Pentru        Impotriva         Abtinere 

 

 

8. Aprobarea datei de 26.05.2021 ca ex-date (data de la care instrumentele financiare obiect al 

hotararilor adunarii se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare) care este 

propusa conform Regulamentului ASF 5/2018 art. 2 alin. (2) lit. (l). 

Pentru        Impotriva         Abtinere 

 

 

 

9. Mandat pentru formalizarea Hotararilor AGOA. 

Pentru        Impotriva         Abtinere 

 

 

 Mandatarul are puteri depline ca pe seama si in numele mandantului sa decida cu privire la 

orice alte chestiuni care ar mai aparea pe ordinea de zi.      

   

 

Actionar 

_____________ 

 


