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BULETIN DE VOT 

AGEA 26/27.04.2021 

 

ACŢIONAR 

Numele 

 

 

Prenumele  

 

 

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 

  

    

2. Se ratifica Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1 din 

02.03.2021, la solicitarea Băncii Transilvania, pentru 

prelungirea scrisorii de contra-garanție, reprezentând 9,25% din 

total active imobilizate ale societății mai puțin creanțele. 

   

1. 3. Se aproba nivelul cumulat al garanțiilor a căror valoare 

contabilă totală este în sumă de 3.021.638 lei  reprezentând 

cumulat procentul de 24,37% din total active imobilizate ale 

societății mai puțin creanțele. 

2.  

    

4. Se aprobă împuternicirea Directorului General sa efectueze 

toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGEA la 

Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor 

pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul 

General poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea 

inregistrarilor anterior mentionate. 

   

5. Se aprobă data de 28.05.2021 (ex-date 27.05.2021) 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 acționarului)  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 AGEA”. 

Formularele de vot prin corespondenta însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise si prin email 

cu semnătura electronica extinsa incorporata, astfel încât sa fie înregistrate la societate pana cel târziu la data de 

25.04.2021 ora 16.00 la adresa: asistent.manager@mecanicaceahlau.ro  mentionand la subiect “PENTRU 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MECANICA CEAHLAU 

SA din 26/27.04.2021” 
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