Societatea ORIZONT TURISM S.A.
Capital social subscris şi vărsat: 56.770.207,50 lei
Număr total de acţiuni: …………..
Persoană fizică

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
PERSOANA FIZICA
Subsemnatul _____________________________________________, având CNP ________________, deţinător a ________
acţiuni emise de societatea FEPER SA Bucuresti, reprezentând _________% din capitalul social, care îmi conferă un numar de
_________ voturi în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii ORIZONT TURISM S.A., ce va avea loc
în Bucureşti, b-dul Prof. Dimitrie Pompei nr. 8 (la sediul societăţii, în Sala de conferinţe de la parterul clădirii administrative),
în data de 24.09.2015 ora 10,00 sau în 25.09.2015 ora 10,00 la a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine,
prin prezenta imi exercit dreptul meu de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul
Central S.A. Bucuresti la data de 07.09.2015 stabilita ca data de referinta, după cum urmează:

Textul propunerilor supuse votului
1. Aprobarea proiectului de fuziune prin absorbtie publicat in Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, nr. 4060/07.08.2015 în conformitate cu prevederile art. 242
alin. (2) din Legea 31/1990;

Pentru

Împotrivă

Abţinere

2. Aprobarea fuziunii prin absorbtie, in conditiile proiectului de fuziune, de catre
Societatea FEPER S.A., in calitate de societate absorbanta, a societatilor ORIZONT
TURISM S.A. și DE TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE PRAHOVA S.A.,
abreviat T.H.R Prahova S.A., in calitate de societăți absorbite;
3. Aprobarea efectelor fuziunii prin absorbtie, respectiv dizolvarea fara lichidare a
societatii ORIZONT TURISM S.A., in calitate de societate absorbita si transmiterea
universala a patrimoniului acesteia catre societatea absorbanta, Societatea FEPER SA,
in schimbul atribuirii catre actionarii societatii ORIZONT TURISM S.A., de actiuni
noi emise de catre Societatea FEPER S.A., in calitate de societate absorbanta, in
conformitate cu raportul de schimb stabilit in proiectul de fuziune;
4. Aprobarea producerii efectelor fuziunii prin absorbtie de la data 01.11.2015 conform
art.249 lit.b din Legea 31/1990;
5. Aprobarea datei de 12.10.2015 ca data de de inregistrare, conform prevederilor art.
238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se
resfrang hotararile adoptate in prezenta Adunarii Generale Extraordinare a
Actionarilor;
6. Aprobarea datei de 09.10.2015 ca dată „ex date”, în conformitate cu prevederile art.
2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.
7. Stabilirea persoanei imputernicite sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare
si publicare a hotararii A.G.E.A.

Scrieţi data
Data ___________________________________________
Semnaţi
Semnătura ______________________________________

Scrieţi numele şi prenumele cu majuscule
Acţionar______________________________
Notă: Pentru exercitarea votului, marcaţi cu X o singură opţiune de vot la fiecare punct supus votului, conform dorinţei dvs. În caz contrar
sancţiunea va fi anularea votului exprimat pentru punctul respectiv. Se trece data, semnătura şi numele dvs. cu majuscule.

