Denumire: REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj
Tel/Fax: 0264435276/0264432299
Nr. şi data înregistrării la ORC: J12/1591/1992
Cod unic de înregistrare: 201373
Capital social subscris şi vărsat este 5.113.007,5 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de REMARUL 16
FEBRUARIE S.A. este Bursa de Valori Bucureşti - Piaţa RASDAQ.
Buletin de vot prin corespondenţă pentru persoane juridice
BULETIN DE VOT ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR din
16/17.06.2015
Data de referinţă: 05.06.2015
Subscrisa ……………………………………………….. S.A./ S.R.L., înregistrată la ORC sub nr. J
………..………….., având codul unic de înregistrare ……………………………, reprezentată legal
de1 …………………………., în calitate de2 ………………………., deţinătoare a ………………
acţiuni emise de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., reprezentând ………….. % din capitalul social,
care îmi conferă ………..… voturi la adunarea generală extraordinară a acţionarilor REMARUL 16
FEBRUARIE S.A. ce va avea loc la sediul societăţii în data de 16.06.2015, sau în data de 17.06.2015
la a doua convocare, la ora 11:00, îmi exercit dreptul de vot în legătură cu punctele înscrise pe ordinea
de zi a A.G.E.A. după cum urmează:
1. Aprobarea dobândirii dreptului de proprietate prin dare in plata, de la debitoarea UZINA
DE VAGOANE AIUD S.A., cu sediul în Aiud, str. Vulcan, nr. 2-10, jud. Alba, in scopul stingerii
unei parti a datoriei in cuantum de 15.041.204,87 lei (TVA inclus), reprezentand contravaloare facturi
fiscale pe care UZINA DE VAGOANE AIUD S.A. o datoreaza societatii REMARUL 16
FEBRUARIE S.A., asupra bunului imobil liber de sarcini aflat in proprietatea UZINII DE
VAGOANE AIUD S.A., respectiv imobil situat in municipiul Aiud, str. Vulcan nr. 2-10, jud. Alba.
Pentru

Împotrivă

Abţinere

2. Aprobarea valorii de piata a imobilului dat in plata de catre UZINA DE VAGOANE AIUD
S.A., respectiv valoarea de 2.652.000 EUR, conform Raportului de evaluare intocmit de catre
Evaluator Claudiu Susman EPI, EMB, imobil liber de sarcini, alcătuit din:
- teren intravilan în suprafata totala de 49.947 mp din acte, respectiv 49.947 mp suprafata
masurata, avand functiunea de curti constructii, inscris in CF. Nr. 72072 al localitatii Aiud, nr.
cadastral 72072, nr. topo. 1797/3/1/8/1/3;
- constructie industriala si edilitara in suprafata de 27.613 mp, inscris in CF 72072 Aiud, nr.
cadastral 72072-C1, avand functiunea de hala mecanica;
- constructie industriala si edilitara in suprafata de 6.929 mp. din acte, respectiv 6.929 mp
suprafata masurata, inscris in CF 72072 Aiud, nr. cadastral 72072-C2, avand functiunea de estacada
depozit descoperit.
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Numele şi prenumele persoanei reprezentant legal al societăţii
Funcţia reprezentantului legal (ex: Preşedinte C.A., Director General, etc)

Pentru

Împotrivă

Abţinere

3. Aprobarea ca prin darea in plata libera de sarcini a imobilului mentionat la punctul 2 de pe
ordinea de zi, sa se stinga partial obligatiile de plata ale societatii debitoare UZINA DE VAGOANE
AIUD S.A. catre creditorul REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., pana la concurenta sumei echivalente
in lei, a valorii evaluate, la cursul valutar de la data adoptarii hotararii adunarii generale extraordinare
de aprobare a dobândirii dreptului de proprietate asupra imobilului prin dare in plata.
Pentru

Împotrivă

Abţinere

4. Mandatarea directorului general în funcţie al societatii, sa semneze in numele şi pe seama
societatii, in fata notarului public, contractul autentic de dare in plata a imobilului mentionat la
punctul 2 de pe ordinea de zi, precum si orice acte necesare in vederea transferarii si inscrierii
dreptului de proprietate, sau impuse de hotararea adoptata.
Pentru

Împotrivă

Abţinere

5. Ratificarea Deciziei consiliului de administratie nr. 1 din 29.04.2015 privind incheierea unui
contract de imprumut de folosinta pentru suma de 4.000.000 lei, de la Transferoviar Grup S.A. (suma
necesara achitarii partiale a imprumutului angajat de societate la Banca Comerciala Romanan S.A.,
precum si la continuarea activitatii productive) si gajarea imprumutului cu imobilul inscris in CF nr.
256653-C1-U1 a localitatii Cluj-Napoca apartinand societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
Pentru

Împotrivă

Abţinere

6. Mandatarea directorului general în funcţie al societatii, sa semneze in numele şi pe seama
societatii, in fata notarului public, contractul autentic de ipoteca imobiliara asupra imobilului inscris in
CF nr. 256653-C1-U1 a localitatii Cluj-Napoca apartinand societatii REMARUL 16 FEBRUARIE
S.A., imobil adus in garantie conform punctului 5 de pe ordinea de zi.
Pentru

Împotrivă

Abţinere

7. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieţei de capital nr. 297/2004,
aprobarea datei de 02.07.2015 ca dată de înregistrare, respectiv data care serveşte la identificarea
acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA şi aprobarea datei de 01.07.2015 ca ex
date.

Pentru

Împotrivă

Abţinere

8. Aprobarea mandatării preşedintelui consiliului de administraţie să semneze în numele
acţionarilor hotărârile adoptate, precum şi orice acte impuse de hotărârile adoptate şi a consilierului
juridic al societăţii Poptean Carmen Ramona să întocmească toate formalităţile legale ducerii la
îndeplinire a hotărârilor, fără a se limita la: publicarea în Monitorul Oficial al României,
depunerea/ridicarea de cereri şi alte înscrisuri în scopul realizării operaţiunilor de înregistrare/ridicare
a hotărârilor la/de la Registrul Comerţului Cluj şi oriunde ar fi necesar. Poptean Carmen Ramona se
legitimează cu C.I. seria KX nr. 587794.
Pentru

Împotrivă

Data ……………………………

------------------------ Scrieţi data

Semnătura ……………………..

------------------------ Semnaţi

Reprezentant legal ……...……….
cu majuscule
Ştampila societăţii ……………..

Abţinere

------------------------ Scrieţi numele şi prenumele
------------------------ Ştampilaţi buletinul de vot

Pentru exercitarea votului, marcaţi cu X pe fiecare din problemele supuse votului, conform dorinţei dumneavoastră de vot.
Notă:
1. Buletinul de vot pus la dispoziţie pe website-ul societăţii se completează de către acţionar, se introduce într-un plic şi se
expediază recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acţionarul) la sediul societăţii,
până cel târziu la data de 13.06.2015, inclusiv, ora 16:00.
2. Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe buletinul de vot se exprimă o
singură opţiune (“Pentru” sau “Împotrivă” sau “Abţinere”).
3. Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.
4. Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situaţii:
- sunt ilizibile;
- conţin opţiuni contradictorii sau confuze;
- sunt exprimate condiţionat.
5. Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în
considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

