14 MARTIE 2017

Procedura de vot prin corespondență
14 martie 2017

Aprobată de Consiliul de Supraveghere și Directoratul S.C. PRODPLAST S.A.
1. Actionarii S.C. PRODPLAST S.A. isi pot exercita votul la adunarile generale ale actionarilor direct,
prin reprezentare sau prin corespondenta in conformitate cu prevederile prezentei proceduri.
2. Votul prin corespondenta poate fi exprimat pentru toate punctele de pe ordinea de zi a adunarilor
generale a actionarilor. Conform optiunii personale, pe „BULETINUL DE VOT PRIN CORESPONDENTA”
se va marca cu „X” una din casutele aferente votului PENTRU, IMPOTRIVA sau ABTINERE. Pentru
buletinele de vot prin corespondenta transmise, voturile aferente fiecarui punct de pe ordinea de zi
vor fi anulate pentru vicii de procedura in urmatoarele situatii :
a. sunt ilizibile;
b. contin optiuni contradictorii sau confuze;
c. sunt exprimate conditionat.
Voturile anulate pentru viciile de procedura sunt luate in calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu
sunt luate in considerare atunci cand punctele de pe ordinea de zi la care se refera sunt supuse la vot.
3. Actionarii au dreptul de a-si modifica optiunea exprimata prin votul prin corespondenta oricand cu
respectarea termenului prevazut in convocator. In cazul in care un actionar care si-a exprimat
optiunea de a vota prin corespondenta se prezinta in ziua adunarilor la locul intrunirii se anuleaza
optiunile exprimate anterior.
4. Buletinul de vot prin corespondenta se completeaza si se semneaza de catre actionar (persoana
fizica sau juridica) cu legalizarea de semnatura de catre un notar public si se expediaza sau se depune
la sediul S.C. PRODPLAST S.A. in plic sigilat, pana cel mai tarziu la data de 12.04.2017 ora 10.00, data
numarului de intrare la registratura Prodplast, insotit de urmatoarele documente :
Pentru persoane fizice :
- copie BI/CI sau pasaport, dupa caz.
Pentru persoane juridice :
- copie certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului al actionarului;
- copie BI/CI sau pasaport reprezentant legal;
- dovada calitatii de reprezentant legal.
NOTA : Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de
identitate valabile pe teritoriul României) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator
autorizat, in limba romana sau in limba engleza, iar documentele straine autentice vor fi si
supralegalizate (apostilate).
In situatia expedierii prin posta se va mentiona pe plicul sigilat urmatoarea adresa : S.C. PRODPLAST
S.A – PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE
18.04.2017/19.04.2017, Bucuresti, B-dul Basarabia nr.256, Sect.3, cod postal 030352.
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