
 

 

 

 
 

 

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ 

AGEA 16/17.04.2015 
 

 

Autentificare 

acţionar 

Continutul hotărârilor Voturi 

pentru 

Voturi 

contra 

Voturi 

abtinere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULETIN DE VOT 

AGEA 16/17.04.2015 
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CNP / CUI / B.I. 

 

 

Nr.acţiuni: 

 

 

Nr.voturi: 

 

 

Semnătura/Ștampila 
  

 1. Se aprobă alegerea secretariatului şedinţei AGEA dintre 

acţionarii societăţii, în conformitate  cu prevederile Legii 31/1990 

art. 129, al. (2) :             - Ilie Mihăilescu 

                                        - Elvira Bulai 

    

2. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societații, dupa cum 

urmeaza: 

Se abrogă prevederile literei b) alin. 1 al articolului 12 din actul 

constitutiv al societații care cuprinde: “b) să aprobe limitele şi 

condiţiile pentru acordarea beneficiilor salariaţilor”. 

Se completează art. 18 alineatul al doilea din actul constitutiv al 

societații cu o noua litera dupa litera r) respectiv litera s) cu 

urmatorul continut: “s. Aprobă limitele şi condiţiile pentru acordarea 

beneficiilor salariaţilor” 

Se abrogă prevederile literei j) alin. 1 al articolului 12 din actul 

constitututiv al societații care cuprinde: “j) să fixeze limitele 

remuneraţiei si alte drepturi acordate directorilor” 

Se reformulează prevederile literei c. alineatul al doilea al articolului 

18 din actul constitutiv al societații, astfel: 

Text actual: “c. numirea si revocarea directorilor si stabilirea 

remuneratiei lor; “  

Text propus: “c. numirea, revocarea directorilor si stabilirea limitelor 

remuneraţiei si altor drepturi ale acestora“ 

1.  

   

2. 3. Se ratifică Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1 din 

14.01.2015, privind solicitarea Bancii Transilvania pentru emiterea 

unei scrisori de contra-garanţie 

    

4. Se aprobă nivelul garanțiilor a căror valoare contabilă totală este 

în sumă de 1.049.695,42 lei  reprezentând cumulat procentul de 7,62 

% din total active  imobilizate ale societății mai puțin creanțele. 

   

3. 5. Se aprobă data de 05.05.2015 (ex-date 04.05.2015) ca dată de 

identificare a acţionarilor care urmează să beneficieze de drepturi si 

asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA. 

   

 

 

Pentru transmiterea buletinul de vot prin corespondență și a documentelor însoțitoare (copia actului de identitate sau 

certificatului de înregistrare al acţionarului)  prin poștă sau orice formă de curierat, vor fi respectate următoarele 

cerințe:  

 Buletinul de vot prin corespondență, completat și semnat în original de către acționar se introduce într-un plic pe care 

se menționează în clar și cu majuscule: „Buletin de vot prin corespondență – nume, prenume/denumire acționar, 

CNP/CUI”;  

 Plicul menționat mai sus, împreună cu restul documentelor însoțitoare se expediază la societate într-un plic pe care se 

menționează în clar și cu majuscule „PENTRU AGA”. 
 


