Formular de vot prin corespondenta
pentru voturile prin corespondenta pentru Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor
SC NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLIDINGS S.A.
convocată pentru 8/9 Iunie 2018
Subsemnatul, ____________________________________________[nume si prenume al actionarului
persoana fizica], identificat prin _____________[act de identitate], seria __, numărul_______, emis
de_____,
la____________,
valabil
pana
la
______________
domiciliat
în
_____________________________________, cod numeric personal___________________,
Sau
Subscrisa1, ________________________________________[denumirea acţionarului – persoana
juridica], cu sediul in _____________, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti/entitate similara
– pentru persoane juridice nerezidente sub nr. ____________, avand cod unic de inregistrare/numar de
inregistrare echivalent - pentru persoanele juridice nerezidente_________________________,
reprezentata legal prin2 ______________________________________,
actionar la Data de Referinta, adica 30 Mai 2018, al Natura Quattuor Energia Holdings S.A., societate
pe actiuni listata la Bursa de Valori Bucuresti, infiintata si functionand potrivit legislatiei din Romania,
cu sediul social in Bucuresti, Bvd. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, Cladirea HBC 2, etaj 6, Birou 1, Sector 2,
inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3315/2009, cod unic
de inregistrare 2695737 („Societatea”),
detinand un numar de _________ actiuni, reprezentand ____% din totalul actiunilor emise de
Societate,
avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC NATURA
QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. convocata pentru data de 8 Iunie 2018, la ora 16.00 PM,
respectiv pentru 9 Iunie 2018, incepand cu ora 16.00 PM, in cazul in care Adunarea Generala
Extraordinara a Acţionarilor nu se va putea ţine in mod valabil la prima convocare, si de documentatia
pusa la dispozitie de Natura Quattuor Energia Holdings S.A, in conformitate cu Articolul 18 din
Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul
adunarilor generale ale societatilor comerciale, prin prezentul formular imi exercit votul prin
corespondenta, dupa cum urmeaza:
1. Pentru punctul 1 de pe Ordinea de zi [respectiv: “Aprobarea vanzarii a 10.000 acţiuni, reprezentând
83,33% din capitalul social total al NQE SOLAR HABITAT S.A., societate pe acțiuni, cu sediul social în
România, București, Bvd. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, Cladirea HBC2, etaj 6, Birou 2, sector 2, înregistrată la
ONRC București sub nr. J40/10112/2012, având CUI RO30620551, la pretul de 1.452.000 EUR ”]:

Pentru __________ Împotriva _________ Abţinere __________
2. Pentru punctul 2 de pe Ordinea de zi [respectiv: Aprobarea imputernicirii D-lui Volis Argyrios, Directorul
General al NQEH:
2.1. sa reprezinte NQEH la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor NQE SOLAR HABITAT S.A.;
2.2. sa negocieze termenii si sa semneze Contractul Final de de Vanzare – Cumparare Actiuni cu orice cumparator,
la pretul mentionat la punctul 1 de mai sus;
2.3. să întocmească, semneze și să depună orice documente în numele și pe seama Societății și să dea orice
declarații necesare în vederea indeplinirii hotararii 1 de mai sus si înregistrării hotărârilor AGEA la autoritatile

1
2

se va completa numai pentru persoane juridice
se va completa cu reprezentantul legal conform documentelor care atesta calitatea de reprezentant

abilitate și să îndeplinească orice alte formalități conform legislatiei aplicabile in vigoare. Dl. Volis este
împuternicit să delege îndeplinirea acestui mandat către alte persoane. ”]:

Pentru __________ Împotriva _________ Abţinere __________
3. Pentru punctul 3 de pe Ordinea de zi [respectiv: “Aprobarea datei de 27.06.2018 ca data de inregistrare,
in conformitate cu prevederile art. 86, al. 1 din Legea nr. 24/2017 ”]:
Pentru __________ Impotriva _________ Abtinere __________
Anexez prezentei copia actului de identitate valabili (persoane fizice) / copia certificatului de
înregistrare (persoane juridice).

Data ________________________
________________________________________________________[semnatura]
_______________________________________________________
(numele şi prenumele acţionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al acţionarului
persoana juridica, cu majuscule)

