FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
PENTRU ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR
S.c. ECOSERVSIG S.R.L.

Subsemnatul
identitate) domiciliat
data de

in
de catre

................................................

/

(numele si prenumele complet, conform actului de
posesor C/. seria
nr
eliberata la
Oras
avand codul numeric personal

/

Membru In Adunarea Generate a Asociatilor S.C Ecoserv Sig S.R.L., In calitatea mea de
consilier local in cadrul Consiliului Local Sighisoara - Asociat unic al S.C Ecoserv Sig s.R.L.,
societate organizata
si functionand
conform legilor din Romania, cu sediul social in
Municipiul Sighisoara, str. Cornesti, nr. 54, inreqistratii fa Oficiul Registrufui Comertufui sub
nr. j26/718/2011,
atributfiscal
RO, cod unic de inregistrare 28696329, F'Societutea").
Avand cunostinta de Ordinea de zi a Aduniirii
convocate pentru data de
ora
ta Muzeului, nr. 7,

Generale Ordinare a Asociatilor Societatii
, la sediul Municipiului Sighisoara, din str. p-

Prin prezenta imi exercit votul prin corespondentii
fn calitatea mea de membru al Adunarii
Generale a Asociatilor cu privire la punctele fnscrise pe ordinea de zi, dupa cum urmeazii:

1.
Pentru

_
(Se va nota punctu! de pe ordinea de zi pentru care se voteaza)
Impotriva
Abtinere.
_

2.
Pentru

_
(Se va nota punctul de pe ordinea de zi pentru care se voteaza)
Impotriva
Abtinere
_

3.
Pentru

_
(Se va nota punctu! de pe ordinea de zi pentru care se voteaza)
Impotriva
Abtinere.
_

Conform optiunii persona Ie, se va marca
votului: pentru, fmpotriva sau abtinere.
Anexez prezentului

formular

cu "X" una dintre

copia actului

de identitate

variantele

valabil.

MembruAGA,
..................................................
Semnatura

(nume si prenume,

conform actului de identitate)

aferente

sensului

Nota:
*Membrul AGA f$i asumd fntreaga rdspundere pentru completarea corecta si transmiterea in
siquranti: a prezentului formular de vot.
"Dupii completarea si semnarea formularului de vot un exemplar original se va depune la
punctul de lucru al societatii, din Siqhisoara, str. Libertiuii, nr. 14, et. II, in plic sigilat, cu
mentionarea scrisii dar "PENTRU AGA DIN DATA DE
': sau se va transmite pe e-mail
omce@ecoservsig.ro,
mentionand
fa subiect "PENTRU AGA DIN DATA DE
': cu
respectarea aceluiasi termen.
*Societatea se ob/iga sa pastreze exemplarele depuse in conditii de siqurantii si confidentialitate.
*Exprimarea votului asupra problemefor fnscrise pe Ordinea de zi se face prin inscrierea unui "X"
la una dintre optiunile Pentru, Impotriva, Abtinere.
*Formularele de vot incorect completate sau incorecte vor fi anulate, fiicdndu-se precizare fn
scris despre aceasta In procesul-verbal al sedintei.

