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
Sistemul alternativ de tranzacţionare pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de REMARUL 16
FEBRUARIE S.A. este sistemul alternativ de tranzacţionare administrat de BVB - ATS.
Buletin de vot prin corespondenta - persoane juridice
BULETIN DE VOT ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR
09/10.01.2018
Data de referinţă: 29.12.2017

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
09.01.2018 la prima convocare ora 12,00 sau în data de 10.01.2018, la a doua convocare, la ora 12:00, îmi
exercit dreptul de vot în legătură cu punctele înscrise pe ordinea de zi a A.G.E.A. după cum urmează:
1.
Aprobarea majorării capitalului social al societăţii REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L.,
înregistrată la ORC sub J12/6274/01.11.2017, având CUI 38431051, prin emiterea de noi parti sociale
fiecare cu o valoare nominală de 10,00 lei, urmare a aducerii de către asociaţi de aport în numerar şi/sau în
natura si modificarea art. 7 si art. 8 din Actul Constitutiv al REMARUL BUSINESS CENTER SRL ca
urmare a majorarii capitalului social conform aporturilor aduse de asociati.
Pentru

Împotrivă

Abţinere

2.
Aprobarea participării societăţii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. la majorarea capitalului social al
societăţii REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L, cu aport în natură, constând în terenuri şi construcţii
înscrise în CF nr. 256653 Cluj-Napoca, CF nr. 256659 Cluj-Napoca, parţial CF nr. 256665 Cluj-Napoca, CF
nr. 285005 Cluj-Napoca, CF nr. 256667 Cluj-Napoca şi CF nr. 256542 Cluj-Napoca, având o valoare de
14.199.300 lei, stabilită conform Raportului de evaluare întocmit de către Neoconsult Valuation în noiembrie
2017, în schimbul alocării unui număr de 1.419.930 părţi sociale noi emise de către REMARUL BUSINESS
CENTER S.R.L. Imobilele mai sus menţionate urmează a fi alipite şi înscrise într-un CF nou creat, în
suprafaţă de aproximativ 34.400 mp.
Pentru

1
2

Împotrivă

Numele şi prenumele persoanei reprezentant legal al societăţii
Funcţia reprezentantului legal (ex: Preşedinte C.A., Director General, etc)

Abţinere

3.
Aprobarea numirii pentru un mandat de 4 ani a celui de al treilea administrator al REMARUL
BUSINESS CENTER SRL, în persoana dlui Timar Ioan - Adrian, cetatean roman, identificat cu CI seria CJ
nr. 310591, emisa de SPCLEP Dej la data de 13.11.2017. Cei trei administratori au puteri depline de
reprezentare şi de administrare, aceştia exercitandu-şi puterile de administrare separat, reprezentând şi
angajând societatea prin semnatura proprie în raporturile cu terţii.
Împotrivă

Pentru

Abţinere

4.
Aprobarea modificării în mod corespunzător a prevederilor art. 20 din Actul Constitutiv al
REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L., conform celor menţionate la pct. 3 din prezentul convocator
AGEA, care vor avea următorul conţinut:
„Art 20. Pentru un mandat de 4 ani de la infiintare, administratorii societatii sunt:
GHINESCU VLAD, cetatean roman, posesor al CI Seria RD nr. 774076 eliberata de SPCEP Sector 1 la
data de 29.06.2012, al carui mandat va fi deplin.
NECHITA ALIN, cetatea roman, posesor al CI seria KX nr. 770793, eliberata de SPCLEP Cluj-Napoca la
data de 08.10.2010, al carui mandat va fi deplin.
TIMAR IOAN-ADRIAN, cetatea roman, posesr al CI seria CJ nr. 310591, emisa de SPCLEP Dej la data de
13.11.2017, al carui mandat va fi deplin.
Cei trei administratori au puteri depline de reprezentare si administrare, acestia exercitandu-si puterile de
reprezentare separat, reprezantand societatea si angajand aceasta prin semnatura proprie in raporturile cu
tertii. Unul din administratori poate indeplini si functia de director general.”
Împotrivă

Pentru

Abţinere

5.
Aprobarea retragerii din calitatea de asociat al SC Remarul Business Center SRL înregistrată la
ORC sub J12/6274/01.11.2017, având CUI 3843105, a asociatului Baiculescu Monica (cedent) cetatean
roman, posesoare a C.I seria CJ nr. 021676 eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 16.01.2014 prin
cesionarea celor 2 parti sociale cu o valoare nominala de 10,00 lei/parte sociala in valoare totala de 20,00
lei, catre Calin Mitica, cetatean roman, posesor al C.I. seria CJ nr. 265268 emisa de SPCLEP Cluj-Napoca la
data de 06.04.2017 si modificarea art. 5, art. 8 si art. 41 alin 3) din Actul Constitutiv al Societatii Remarul
Business Center SRL ca urmare a modificarilor aduse.
Împotrivă

Pentru

Abţinere

6.
Aprobarea delegării către Consiliul de administraţie a operaţiunii privind finalizarea majorării
capitalului social al REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L., precum şi mandatarea acestuia pentru a
efectua şi îndeplini toate formalităţile necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA ce se va adopta.
Împotrivă

Pentru

Abţinere

7.
Aprobarea datei de 26.01.2018 ca dată de înregistrare, respectiv dată care serveşte la identificarea
acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA şi a datei de 25.01.2018 ca ex date.
Împotrivă

Pentru

2

Abţinere

8.
Aprobarea mandatării Preşedintelui consiliului de administraţie să semneze în numele acţionarilor
hotarârile adoptate, precum şi orice acte impuse de hotărârile adoptate şi a consilierului juridic al societăţii
Poptean Carmen Ramona să întocmeasca toate formalităţile legale aferente 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 în Registrul Comerţului
Cluj şi oriunde ar fi necesar. Poptean Carmen Ramona se legitimează cu C.I. KX nr. 587794, emisă de
SPCLEP Cluj-Napoca la data de 07.01.2008.
Împotrivă

Pentru

Abţinere

Data ……………………………
Semnătura ……………………..
Reprezentant legal …………….
Pentru exercitarea votului, marcaţi cu X pe fiecare din problemele supuse votului, conform dorinţei dumneavoastră de
vot.
Notă:
1. 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”).
2. Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.
3. Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situaţii: sunt ilizibile; conţin opţiuni
contradictorii sau confuze; sunt exprimate condiţionat
4. 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.

3

