
LACTATE NATURA S.A.   
Targoviste, bld. Independentei nr. 23, judetul Dambovita 
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CUI: RO 912465, Nr. Ordine la Registrul Comertului :  J15/376/1991 
 

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ 

Pentru Adunarea Generală  Extraordinara a Acţionarilor Societatii LACTATE NATURA S.A 

din data de 26.04.2023/27.04.2023 
 

Subscrisa ............................................................ cu sediul în ........................,  înregistratã la ORC sub  

nr. .........................................CUI ..................................., deţinãtoare a unui numar de 

........................................... acţiuni emise de societatea LACTATE NATURA SA, reprezentând 

...........................% din numarul total de 4.797.401   acţiuni emise de LACTATE NATURA S.A. care îmi 

conferã un numar de ......................... drepturi de vot în Adunarea Generalã Extraordinara a Acţionarilor, 

reprezentand ..................% din numarul total de acţiuni emise de Societatea LACTATE NATURA SA 

Târgovişte, în temeiul art. 208 alin 2 din Regulamentul  ASF Nr. 5/2018 îmi exercit dreptul de vot prin 

corespondenţă asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor 

societatii LACTATE NATURA S.A, care va avea loc în data de 26.04.2023, ora 14
30

  in municipiul 

Targoviste, B-dul Independentei nr. 23, judetul Dambovita, sau, in data de 27.04.2023, ora 13
30

  in locul 

indicat pentru prima convocare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, dupa cum urmeaza: 

 

PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI 

 

 

VOT ACORDAT 

 

 

PENTRU 

 

ABTINERE 

 

IMPOTRIVA 

1) Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, 
după cum urmează: 

a) Art. 18 din Capitolului IV,   se  completează cu alin. 
(4) care va avea următorul conținut:  

,,(4 ) Poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu 
privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei 

adunări generale a acționarilor   LACTATE  NATURA 
S.A. reprezintă un vot exprimat. În convocatorul 
adunării generale a acționarilor vor fi incluse mențiuni 
cu privire la calificarea poziției de «abținere» ca vot 
exprimat.” 

     

2) Aprobarea datei de 26.05.2023 ca data de înregistrare 

(ex-date 25.05.2023) în conformitate cu prevederile 

aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora 
se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate. 

   

3) Aprobarea împuternicirii Președintelui/Directorului 
General al societății, cu posibilitatea de substituire, 
pentru a semna hotărârile Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și 
actualizată a Actului Constitutiv și orice alte 
documente conexe, pentru a reprezenta societatea și 
pentru a efectua toate actele și formalitățile de 

   



publicitate, de înregistrare și de implementare a 
hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a 
Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul 
Central S.A. și la orice alte autorități. 

 

Actionarul  isi asuma intreaga raspundere pentru completarea corecta si transmiterea in siguranta a 

prezentului formular de vot. 
 

 

Data: ______ 

Acţionar persoana juridica :_________________________ 

Numele şi prenumele reprezentantului  legal : ______________________ 

Semnatura :________________________ 

Stampila : 
 

Conform optiunii personale, se va marca cu “X” una dintre variantele aferente sensului 
votului: pentru, impotriva sau abtinere. 

Prezentul formular de vot prin corespondenta va fi transmis/depus in original la 
Societatea LACTATE NATURA S.A. Târgovişte, Bd. Independenţei, nr.23, Jud. Dâmboviţa, 
pana cel tarziu la data de 24.04.2023, ora 14:00.  

Formularul trebuie sa fie insotit de documentele care atesta calitatea de actionar, respectiv 
certificatul constatator eliberat de Registrul Comerţului, prezentat în original ori copie conformă cu 
originalul, sau cu orice alt document, în original ori în copie conformă cu originalul, emis de către o 
autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de 
reprezentant legal.  

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică 
vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a 
acţionarilor.  


