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CORRESPONDENCE BALLOT BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ 

The underwritten, ___________________________________, 

__________________ citizen, born on ___________________ 

in___________________, domiciled in __________________ 

______________________________________, identification 

document type ____________ series ______ no. ___________, 

issued by _______________________, on ______________,  

valid until ________________, personal identification number 

________________________________, 

Subsemnatul/a _____________________________________, 

cetățean_________________, născut(ă) la data de __________, 

în ___________________,  domiciliat(ă) în ______________ 

_____________________________________, identificat(ă) 

prin act de identitate tip _____________, seria______ nr. 

__________,   emis de _______________________, la data de 

_____________, valabil până la ________________, cod 

numeric personal (CNP) ______________________________, 

in its capacity of shareholder of FARMAVET S.A., a joint 

stock company managed under a two-tier system and 

functioning according to the laws of Romania, having its 

registered office in Bucharest, 333 Calea Giulesti, 6th district, 

registered with the Bucharest Commercial Registry under 

number J40/131/1991, sole registration code (CUI) RO 256, 

having a subscribed and paid share capital of RON 1,833,697.90 

(the  “Company”),  holding, at the Reference Date 

(22.08.2022),  a number of _______________ shares, 

representing _______ % of the Company’s share capital, 

în calitate de acționar al FARMAVET S.A., o societate pe 

acțiuni administrată în sistem dualist, constituită și care 

funcționează conform legilor din România, cu sediul în România, 

Calea Giulești nr. 333, Sector 6, București, înregistrată la 

Registrul Comerțului sub nr. J40/131/1991, cod unic de 

înregistrare (CUI) RO 256, având un capital social subscris și 

vărsat de 1.833.697,90 RON („Societatea”), deținând, la Data de 

Referință (22.08.2022), un număr de ______________ acțiuni, 

reprezentând _______ % din capitalul social al Societății, 

knowing the agenda of the extraordinary general meeting of the 

shareholders of the Company (the “EGMS”) of 05.09.2022, at 

11:30 (first calling) and 06.09.2022 at 11:30 (second calling), as 

well as the reference materials related to the agenda of the 

EGMS,  

având  cunoștință  de  ordinea  de  zi a  ședinței adunării generale 

extraordinare a acționarilor Societății („AGEA”) din data de 

05.09.2022, ora 11:30 (prima convocare) si 06.09.2022, ora 

11:30 (a doua convocare), precum și de materialele informative 

în legătură cu ordinea de zi a AGEA,  

by this correspondence ballot we understand to express our vote 

for the EGMS of the Company which will take place at the 

Company’s working point located at 9-9A Dimitrie Pompeiu 

Blvd., Iride Business Park, Iride 19 building, 2nd floor, district 2, 

Bucharest, Romania and by electronic means of data 

transmission and with the possibility of voting by mail, as 

follows: 

prin acest buletin de vot prin corespondență înțelegem să ne 

exprimăm votul pentru AGEA Societății ce va avea loc la punctul 

de lucru al Societății situat în Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, 

Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sector 2, București, 

România și prin mijloace electronice de transmisie a datelor și cu 

posibilitatea de vot prin corespondență, după cum urmează: 

1. The approval of empowering Mr. Francisc Koos, member of 

the Company's Management Board, to individually represent the 

Company, with full powers and authority to negotiate, conclude 

and sign, in the name and on behalf of the Company, any 

documents (including requests forms, statements) relating to (i) 

closing, opening and other administrative operations related to 

bank accounts of any kind, including with regard to accessing 

banking services of any kind, respectively any kind of online and 

offline operations, (ii) statement of beneficial owners (UBO), 

(iii) granting and withdrawing any type of signature rights in 

relation to credit institutions, including adding and revoking 

proxies on accounts, with full rights. 

1. Aprobarea împuternicirii dlui. Francisc Koos, membru al 

directoratului Societății, să reprezinte Societatea în mod 

individual cu puteri și autoritate depline pentru negocierea, 

încheierea, semnarea, în numele și pe seama Societății a oricăror 

documente (inclusiv cereri, declarații) referitoare la (i) 

închiderea, deschiderea și alte operațiuni de administrare a 

conturilor bancare de orice tip, inclusiv cu privire la accesarea 

de servicii bancare de orice tip, respectiv orice fel de operațiuni 

online și offline, (ii) declararea beneficiarilor reali (UBO), (iii) 

acordarea și retragerea oricărui tip de drepturi de semnătură în 

relația cu instituțiile de credit, inclusiv adăugarea și revocarea de 

împuterniciți pe conturi, cu drepturi depline. 

FOR/ 

PENTRU 

AGAINST/ 

ÎMPOTRIVĂ 

REFRAIN/ 

ABȚINERE 

   

   
 

2. The approval of the extension under the same conditions, by 

24 months, of the maturity of the Facility (as defined in this 

point) from the current maturity and the extension of the 

withdrawal period by 24 months from the current maturity, 

respectively the extension of (i) Credit agreement no. 

2. Aprobarea prelungirii în aceleași condiții, cu 24 luni, a 

maturității Facilității (așa cum este definită la acest punct) de la 

scadența actuală și prelungirea perioadei de tragere cu 24 luni de 

la scadența actuală, respectiv prelungirea (i) Contractului de 

credit nr. 11410278/05.11.2021 privind linia de credit pentru 
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11410278/05.11.2021 regarding the credit line for working 

capital in the amount of RON 10,000,000 at Banca Transilvania,  

together with the related addenda (the "Facility") and (ii) the 

related movable mortgages, respectively: (a) Movable mortgage 

agreement on the universality of the commercial contracts that 

the Company has in progress with the commercial partners and 

balance of the current account opened at Banca Transilvania no. 

11410278/MOB/1/05.11.2021, (b) Movable mortgage 

agreement on the universality of stocks of goods held by the 

Company no. 11410278/MOB/2/05.11.2021 and (c) Movable 

mortgage agreement on the receipts and balance of the current 

account and the sub-accounts of the Company opened at Banca 

Transilvania no. 11410278/MOB/3/05.11.2021 and the approval 

of the registration of the agreements/addenda thus concluded 

with the National Registry of Movable Security Publicity 

(NRMS), the National Trade Register Office (NTRO), the Land 

Book and in any other public registers, as the case. 

capital de lucru în valoare de 10.000.000 RON la Banca 

Transilvania, împreună cu actele adiționale aferente 

(„Facilitatea”) și a (ii) ipotecilor mobiliare aferente, respectiv: 

(a) Contractul de ipotecă mobiliară asupra universalității 

contractelor comerciale pe care Societatea le are în derulare cu 

partenerii comerciali și soldurilor contului curent deschis la 

Banca Transilvania nr. 11410278/MOB/1/05.11.2021, (b) 

Contractul de ipotecă mobiliară asupra universalității de stocuri 

de marfă deținut de Societate nr. 11410278/MOB/2/05.11.2021 

și (c) Contractul de ipotecă mobiliară asupra încasărilor și 

soldului contului curent și a sub-conturilor Societății deschise la 

Banca Transilvania nr. nr. 11410278/MOB/3/05.11.2021 și 

aprobarea înregistrării contractelor/actelor adiționale astfel 

încheiate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară 

(RNPM), la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), 

în Cartea Funciară și în orice alte registre publice, după caz. 

FOR/ 

PENTRU 

AGAINST/ 

ÎMPOTRIVĂ 

REFRAIN/ 

ABȚINERE 

   

   
 

3. The approval of the extension under the same conditions, by 

12 months, of the maturity of the Facility (as defined in this 

point) from the current maturity and extension of the withdrawal 

period by 12 months from the current maturity, respectively the 

extension of: (i) Credit agreement no. 03/13.01.2014 on the 

facility consisting of a ceiling of bank letters of guarantee in the 

amount of RON 500,000 at Banca Transilvania and the related 

addenda, including Addendum no. 08/12.01.2022 (the 

"Facility"); (ii) the related movable mortgage, respectively: 

Movable mortgage agreement on the receipts and balance of the 

current account and the sub-accounts of the Company opened at 

Banca Transilvania nr. 03/CES/01/13.01.2014 and the related 

addenda, including Addendum no. 03/03/CES/01/12.01.2022 

and the approval of the registration of the agreements/addenda 

thus concluded with the NRMS, the NTRO, the Land Book and 

in any other public registers, as the case. 

3. Aprobarea prelungirii, în aceleași condiții, cu 12 luni a 

maturității Facilității (așa cum este definită la acest punct) de la 

scadența actuală și prelungirea perioadei de tragere cu 12 luni de 

la scadența actuală, respectiv prelungirea: (i) Contractului de 

credit nr. 03/13.01.2014 privind facilitatea constând într-un 

plafon de scrisori de garanție bancară în valoare de 500.000 

RON la Banca Transilvania și actele adiționale aferente, inclusiv 

Actul adițional nr. 08/12.01.2022 („Facilitatea”); (ii) ipotecii 

mobiliare aferente, respectiv: Contractul de ipotecă mobiliară 

asupra încasărilor și soldului contului curent și a sub-conturilor 

Societății deschise la Banca Transilvania nr. 

03/CES/01/13.01.2014 și actele adiționale aferente, inclusiv 

Actul adițional nr. 03/03/CES/01/12.01.2022 și aprobarea 

înregistrării contractelor/actelor adiționale astfel încheiate în 

RNPM, ONRC, în Cartea Funciară și în orice alte registre 

publice, după caz. 

FOR/ 

PENTRU 

AGAINST/ 

ÎMPOTRIVĂ 

REFRAIN/ 

ABȚINERE 

   

   
 

4. The approval of the project carried out by the Company for 

implementing the software Navision – Microsoft Dynamics 

NAV (“Navision”), respectively the approval of (i) contracting 

capital expenditures (in total amount of up 910k EUR), including 

(a) the acquisition of various types of licenses and any other 

rights related to Navision software (in total amount of up to 750k 

EUR) and (b) contracting the consultancy and implementation 

services related to Navision software (in total amount of up to 

160k EUR); (ii) contracting the financing necessary, among 

others, for the consultancy and implementation project of 

4. Aprobarea proiectului de implementare a programului 

informatic Navision – Microsoft Dynamics NAV („Navision”) 

derulat de către Societate, respectiv aprobarea (i) contractării 

cheltuielilor de capital (în valoare totală de până la 910 mii 

EUR), incluzând (a) achiziția unor licențe de diferite tipuri și 

orice alte drepturi referitoare la programul informatic Navision 

(în valoare totală de până la 750 mii EUR) și (b) contractării unor 

servicii de consultanță și implementare a programului informatic 

Navision (în valoare totală de până la 160 mii EUR); (ii) 

contractării finanțării necesare, printre altele, proiectului de 
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Navision software carried out by the Company and the 

investment project for GMP certification carried out by Pasteur 

Filiala Filipesti SA (Pasteur) in Filipeștii de Pădure commune, 

Prahova County, respectively contracting an individual or a 

multifunctionally bank loan/investment loan, which can be used 

individually or in any combination by the Company and/or 

Pasteur (in amount up to 10 mil. RON plus interest and 

accessories), as well as of any related real and /or autonomous 

(corporate) guarantees, up to the amount of the investment loan, 

interest and accessories, including, but without any limitation to: 

creation of immovable mortgages on land and constructions / 

factories in Filipeștii de Pădure commune, Prahova County, with 

registration with the Land Book and/or any movable mortgages, 

with registration with the NRMS, including on the current 

accounts of the Company and/or Pasteur and/or on the 

universality of the equipment that the Company and/or Pasteur 

acquire from the investment loan and/or on the universality of 

the agreements and/or the rights resulting from agreements 

concluded with insurance companies or other third-party 

partners of the Company and/or Pasteur. 

consultanță și implementare a programului informatic Navision 

derulat de către Societate și proiectului de investiții pentru 

certificare GMP derulat de către Pasteur Filiala Filipesti SA 

(Pasteur) în comuna Filipeștii de Pădure, jud. Prahova, 

respectiv contractarea unui împrumut bancar/credit de investiții 

individual sau multifuncțional, care poate fi folosit individual 

sau în orice combinație de către Societate și/sau Pasteur (în 

valoare de până la 10 mil. RON plus dobânzi și accesorii), 

precum și a oricăror garanții reale și/sau autonome (corporative) 

aferente, până la valoarea creditului de investiții, dobânzilor și 

accesoriilor, inclusiv, dar fără a se limita la: constituirea unor 

ipoteci reale imobiliare asupra terenurilor și 

construcțiilor/fabricilor din comuna Filipeștii de Pădure, jud. 

Prahova, cu înscriere în Cartea Funciară și/sau oricăror ipoteci 

reale mobiliare, cu înscriere la RNPM, inclusiv asupra conturilor 

curente ale Societății și/sau Pasteur și/sau asupra universalității 

echipamentelor pe care Societatea și/sau Pasteur le 

achiziționează din creditul de investiții și/sau asupra 

universalității contractelor și/sau drepturilor rezultând din 

contractele încheiate cu societăți de asigurare sau alți terți 

parteneri ai Societății și/sau Pasteur. 

FOR/ 

PENTRU 

AGAINST/ 

ÎMPOTRIVĂ 

REFRAIN/ 

ABȚINERE 

   

   
 

5. The approval of an accounting services externalization 

agreement with Vulpoi & Toader Management S.R.L until 

31.12.2023, in accordance with the provisions of the Constitutive 

Deed. 

5. Aprobarea unui contract de externalizare a serviciilor de 

contabilitate către Vulpoi & Toader Management SRL, până la 

31.12.2023, conform prevederilor Actului Constitutiv. 

FOR/ 

PENTRU 

AGAINST/ 

ÎMPOTRIVĂ 

REFRAIN/ 

ABȚINERE 

   

   
 

6. The approval of the material agreement for travel services, 

organising events and other related services, for continuing the 

collaboration of the Company with the current supplier, Business 

Travel Turism SRL, in accordance with the provisions of the 

Constitutive Deed. 

6. Aprobarea contractului semnificativ pentru servicii de 

turism, organizare de evenimente și alte servicii conexe, pentru 

continuarea colaborării Societății cu furnizorul actual, Business 

Travel Turism SRL, conform prevederilor Actului Constitutiv. 

 

 
FOR/ 

PENTRU 

AGAINST/ 

ÎMPOTRIVĂ 

REFRAIN/ 

ABȚINERE 

   

   
 

7. The approval of empowering Mr. Francisc Koos, regarding 

each of the points 2, 3, 4, 5 and 6 of the agenda, in case of their 

approval, to individually represent the Company, with full 

powers and authority to negotiate, conclude and sign, in the name 

and on behalf of the Company, the credit and mortgage 

agreements and/or the addenda thereto, any framework 

agreements, orders, services and works agreements, sale and 

purchase agreements or other types of agreements necessary, 

7. Aprobarea împuternicirii dlui. Francisc Koos, în legătură cu 

fiecare din punctele 2, 3, 4, 5 și 6 de pe ordinea de zi, în cazul 

aprobării acestora, să reprezinte Societatea în mod individual, cu 

puteri și autoritate depline pentru negocierea, încheierea, 

semnarea, în numele și pe seama Societății,  a contractelor de 

credit și garanție și/sau actelor adiționale la acestea, oricăror 

contracte cadru, comenzi, contracte de prestări servicii, de 

antrepriză, de vânzare-cumpărare sau alte tipuri de contracte 
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including for acquiring  licenses and any other rights and 

contracting consultancy and implementation services in relation 

to Navision software, for the outsourcing of accounting services, 

as well as for continuing the collaboration with the current 

supplier of travel services, events organisation and other related 

services, including any other additional documents related to the 

agreements referred to in this point (annexes, statements, 

minutes, etc.), issuing unilateral documents, carrying out 

technical-cadastral operations, for carrying out any formalities 

before any public authority/institution/natural or legal person, 

including notaries public and banks, and for carrying out any 

advertising formalities in any public registers in order to ensure 

their effectiveness against third parties. Mr. Francisc Koos can 

further partially or entirely delegate the powers granted above to 

any person(s) having the capacity of fulfilling this mandate. 

necesare, inclusiv pentru achiziția de licențe și alte drepturi și 

contractarea de servicii de consultanță și implementare în 

legătură cu programul informatic Navision, pentru 

externalizarea serviciilor de contabilitate, precum și pentru 

continuarea colaborării cu furnizorul actual de servicii de turism, 

organizare de evenimente și alte servicii conexe, inclusiv oricare 

alte documente adiționale aferente contractelor menționate la 

acest punct (anexe, declarații, procese-verbale etc.), emiterea de 

acte unilaterale, efectuarea de operațiuni tehnico-cadastrale, 

pentru îndeplinirea oricăror formalități în fața oricărei 

autorități/instituții publice/persoane fizice sau juridice, inclusiv 

notari publici și bănci și pentru efectuarea oricăror formalități de 

publicitate în orice registre publice în vederea asigurării 

opozabilității față de terți. Dl. Francisc Koos poate delega toate 

sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror 

persoane competente pentru a îndeplini acest mandat. 

 

 
FOR/ 

PENTRU 

AGAINST/ 

ÎMPOTRIVĂ 

REFRAIN/ 

ABȚINERE 

   

   
 

8. The approval of acquiring, through the public tender 

procedure or through any other means of disposal, from 

Muntenia SA – "in faliment", "in bankruptcy", "en faillite", 

exclusively or in shared quota, of any land intended to ensure 

access ways to the industrial platform located in Filipestii de 

Padure commune, Prahova County, at the price established 

following the public tender or following any other means of 

disposal. 

8. Aprobarea achiziției prin procedura licitației publice sau prin 

oricare altă modalitate de valorificare de la Muntenia SA – "în 

faliment", "in bankruptcy", "en faillite", în exclusivitate sau în 

cote părți, a oricăror terenuri destinate asigurării căilor de acces 

în incinta platformei industriale din comuna Filipeștii de Pădure, 

jud. Prahova, la prețul decis ca urmare a procedurii de licitație 

publică sau ca urmare a oricărei alte modalități de valorificare. 

FOR/ 

PENTRU 

AGAINST/ 

ÎMPOTRIVĂ 

REFRAIN/ 

ABȚINERE 

   

   
 

9. The approval of empowering any of Mr. Francisc Koos or 

Mrs. Marinela Panait, regarding point 8 of the agenda, to 

individually represent the Company, with full powers and 

authority, to participate in  any public tenders/procedures, to 

submit/withdraw any participation guarantees/fees, to negotiate, 

conclude, sign, in the name and on behalf of the Company, all 

the sale-purchase agreements, auction minutes, adjudication 

documents, documents of merger, demerger or other documents 

regarding technical-cadastral operations and other related 

additional documents and for carrying out the advertising 

formalities in connection with these agreements/documents 

before any public institution/authority, any public notary, 

liquidator/judicial administrator, including the registration of the 

agreements thus concluded with the NRMS, the NTRO, the Land 

Book and in any other public registers, as the case. Mr. Francisc 

Koos and/or Ms. Marinela Panait can further partially or entirely 

delegate the powers granted above to any person(s) having the 

9. Aprobarea împuternicirii oricăruia dintre dl. Francisc Koos 

sau dna. Marinela Panait, în legătură cu punctul 8 de pe ordinea 

de zi, să reprezinte Societatea, în mod individual, cu puteri și 

autoritate depline, pentru participarea la orice licitații/proceduri 

publice, depunerea/retragerea oricăror garanții de 

participare/taxe, negocierea, încheierea, semnarea, în numele și 

pe seama Societății a tuturor contractelor de vânzare-cumpărare, 

proceselor-verbale de licitație, acte de adjudecare, acte de 

alipire, dezmembrare sau alte acte privind operațiuni tehnico-

cadastrale și a altor documente adiționale aferente și pentru 

efectuarea formalităților de publicitate în legătură cu aceste 

contracte/documente, în fața oricărei instituții/autorități publice, 

oricărui notar public, lichidator/administrator judiciar, inclusiv 

înregistrarea contractelor astfel încheiate în RNPM, la ONRC, 

în Cartea Funciară și în orice alte registre publice, după caz. Dl. 

Francisc Koos și/sau dna. Marinela Panait pot delega toate sau o 

parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane 
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capacity of fulfilling this mandate. competente pentru a îndeplini acest mandat. 

FOR/ 

PENTRU 

AGAINST/ 

ÎMPOTRIVĂ 

REFRAIN/ 

ABȚINERE 

   

   
 

10. The approval of empowering Mr. Francisc Koos, with full 

power and authority, to sign in the name of the shareholders the 

EGMS resolutions of the Company and to fulfil any action or 

formality required by the law for their registration. Mr. Francisc 

Koos can further partially or entirely delegate the powers granted 

above to any person having the capacity of fulfilling this 

mandate. 

10. Aprobarea împuternicirii dlui. Francisc Koos, cu putere și 

autoritate depline, pentru a semna în numele acționarilor 

hotărârile AGEA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate 

cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea acestora. Dl. 

Francisc Koos poate delega toate sau o parte din puterile 

conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a 

îndeplini acest mandat. 

FOR/ 

PENTRU 

AGAINST/ 

ÎMPOTRIVĂ 

REFRAIN/ 

ABȚINERE 

   

   
 

 

Note: Please indicate your vote on each item on the agenda by 

placing an „X” in one of the columns corresponding to each 

option: „FOR”, „AGAINST” or „REFRAIN”, which are 

immediately below the statement of the respective item. In case 

an „X” is placed in more than one column or no „X” is placed 

in any of the columns it shall mean that the vote for the relevant 

item will be void/ will not be taken into consideration. 

 

Notă: Vă rugăm indicați votul dvs. cu privire la fiecare punct 

de pe ordinea de zi prin bifarea cu un „X” a uneia dintre 

căsuțele    corespunzătoare pentru variantele „PENTRU”,   

„ÎMPOTRIVĂ”   sau „ABŢINERE”, ce sunt situate imediat 

sub enunțul respectivului punct.  În cazul în care se bifează cu 

„X” mai mult de o căsuță sau nicio căsuță nu este bifată, votul 

cu privire la punctul respectiv este considerat nul/ nu se 

consideră exercitat. 

This correspondence ballot: 

(i) is valid only for the EGMS of 05.09.2022 and for the 

second calling of the same EGMS of 06.09.2022, at 11:30 

(Romanian time), if applicable; 

(ii) the deadline for its registration with the Company, in 

physical format or by e-mail (according to law no. 455/2001 on 

electronic signature) is 01.09.2022, at 11:00 (Romanian time), 

under the sanction of forfeiture of the right to vote in the EGMS; 

(iii) it is drafted in 2 original copies, of which: one copy 

remains with the shareholder and one copy will be deposited / 

transmitted at the Company’s registered office or at its 

previously mentioned working point, together with, if the case, 

the secret ballot (marked accordingly) and the annexes. 

Prezentul buletin de vot prin corespondență:   

(i) este valabil doar pentru AGEA din 05.09.2022 și pentru 

cea de-a doua convocare a aceleiași AGEA din data de 

06.09.2022, la ora 11:30 (ora României), dacă va fi cazul; 

(ii) termenul limită pentru înregistrarea acestuia la Societate, 

în format fizic sau prin e-mail (conform legii nr. 455/2001 

privind semnătura electronică) este 01.09.2022, ora 11:00 (ora 

României), sub sancțiunea decăderii din dreptul de a exprima 

votul în cadrul AGEA; 

(iii) se redactează în 2 exemplare originale, din care: un 

exemplar rămâne la acționar și un exemplar se va 

depune/transmite la sediul social al Societății sau la punctul de 

lucru al Societății menționat anterior, împreună cu, după caz,  

buletinul de vot secret prin corespondență (marcat 

corespunzător) și cu anexele. 

We attach to this correspondence ballot: 

(i) identification document (for shareholders natural 

persons and shareholder’s legal/conventional representatives, if 

the case); 

(ii) original special power of attorney (for shareholder’s 

conventional representatives, as the case) 

Anexăm prezentului buletin de vot: 

(i) copia actului de identitate (pentru acționari persoane 

fizice și reprezentanți legai/convenționali ai acționarilor, după 

caz); 

(ii) împuternicirea specială, în original (pentru reprezentanți 

legai/convenționali ai acționarilor, după caz); 

  

Name of the shareholder / 

Nume și prenume/Denumire acţionar:   

 

________________________________________ 

First and last name of the legal/conventional representative (if the case) / 

Nume şi prenume reprezentant legal/convențional (daca este cazul):  

 

________________________________________ 
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The date of the correspondence ballot /  

Data buletinului de vot prin corespondență: 

 

________________________________________ 

Signature /  

Signature: 

 

________________________________________ 

 


