
BULETIN DE VOT VALABIL PENTRU A.G.A. AVIOANE CRAIOVA S.A. DIN DATA DE 25/26.04.2017 

 PERSOANE FIZICE, PARTICIPANŢI LA ŞEDINŢĂ SAU CARE TRANSMIT VOTUL PRIN 

CORESPONDENŢĂ  

Subsemnatul,  ……………………………………,  identificat cu BI/CI seria … nr. …………… 

(ataşat în copie prezentului buletin de vot), CNP ………………………………,  deţinător al 

unui număr de …………… acţiuni emise de AVIOANE CRAIOVA S.A., care conferă dreptul 

la …… voturi în adunarea generală a acţionarilor societăţii, exercit dreptul de vot aferent 

acestor acţiuni pentru problemele cuprinse în ordinea de zi a şedinţei A.G.A. convocate 

pentru data de 25/26.04.2017, după cum urmează:  

 in ADUNAREA  GENERALA   ORDINARA  A  ACTIONARILOR  

convocata pentru daa de 25/26.04.2017 ora 11:00 dupa cum urmeaza: 

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare anuale pentru 

anul 2016, compuse din : Bilant, Contul de profit si pierdere, Date 

informative, Situatia activelor imobilizate, Situatia modificarii capitalurilor 

proprii, Situatia fluxului de numerar, Note explicative; 

 PENTRU     sau  IMPOTRIVA sau  ABTINERE 

2.Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2016; 

 PENTRU     sau  IMPOTRIVA sau  ABTINERE 

3.Analiza si pronuntarea asupra gestiunii membrilor Consiliului de 

Administratie pentru activitatea desfasurata in exerecitiul financiar 2016; 

3.1. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie 

pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016. 

      PENTRU     sau  IMPOTRIVA sau  ABTINERE 

4. Revocarea din calitatea de administrator al societatii a unui membru ca 

urmare a prezentarii demisiei acestuia din aceasta functie; 

 PENTRU     sau  IMPOTRIVA sau  ABTINERE 

5. Alegerea unui nou administrator in locul celui revocat 

 PENTRU     sau  IMPOTRIVA sau  ABTINERE 

6.Aprobarea datei de 16.05.2017, ca data de identificare a actionarilor asupra  

carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A., conform legii 297/2004; 



 PENTRU     sau  IMPOTRIVA sau  ABTINERE 

7.Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna 

documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.O.A.; 

 PENTRU     sau  IMPOTRIVA sau  ABTINERE 

          

 in ADUNAREA  GENERALA   EXTRAORDINARA  A  ACTIONARILOR  

convocata pentru data de 25/26.04.2017 ora 12:00 dupa cum urmeaza: 

 

1.Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii in sensul 

nominalizarii ca  actionar, in numele statului roman a Ministerului 

Economiei – cu un numar de 741.339 actiuni reprezentand 80,9778% din 

totalul de actiuni de 915.484, reprezentand valoric 1.853.347,00 lei; 

      PENTRU     sau  IMPOTRIVA sau  ABTINERE 

    

2.  Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului de 

Administratie al Avioane Craiova S.A.; 

   
 PENTRU     sau  IMPOTRIVA sau  ABTINERE 

     
     3..Aprobarea datei de 16.05.2017, ca data de identificare a actionarilor 

asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A., conform legii 297/2004; 

 PENTRU     sau  IMPOTRIVA sau  ABTINERE 

4..Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna 

documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.E.A.; 

 PENTRU     sau  IMPOTRIVA sau  ABTINERE 

 
Numele şi prenumele ........................   

Semnătura ........................  

Data ....................... 


