
Acest formular, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, va putea fi depus personal sau transmis prin orice 
formă de curierat, însoţit de o copie a actului de identitate al actionarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), 
plicul având menţiunea “Vot prin corespondenta pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 23.04.2019 
(24.04.2019)”, la adresa: Bucuresti, B-dul Constructorilor nr. 20 A, Tronson A, Etaj 1, Camera E1.11.Ab, Sector 6- Cod poștal 
060512, până la data de 21.04.2019.” 

 
 

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA 
Solicitat de Consiliul de Administratie al 

Societatii Comerciale ELECTROAPARATAJ S.A. 
 
 

Subsemnatul____________________________________________________, domiciliat 

in_____________________________________________________________________________, 

identificat prin actul de identitate_____________ seria________ nr.___________, eliberat 

de_________________________, la data de_______________, avand cod numeric 

personal______________________, detinator a_____________________ actiuni emise de S.C. 

ELECTROAPARATAJ S.A. , CUI RO51; J15/80/2011, care imi confera dreptul la_______________ 

voturi in A.G.O.A. 

 

sau 

 

Subscrisa______________________________________________________ , cu sediul 

in_______________________________________________________________, identificata prin 

numar de inregistrare la Registrul Comertului_____________________________, avand CUI 

_______________ detinatoare a________________ actiuni emise de S.C. ELECTROAPARATAJ 

S.A. , CUI RO51; J15/80/2011, care imi confera dreptul la___________________________ voturi 

in AGOA, reprezentata legal  prin_________________________________________________, in 

calitate de_____________________________________, posesor al BI/CI seria_____ 

nr.____________, 

 
Imi exercit dreptul de vot prin corespondenta asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii 

Generale Ordinare al Actionarilor la S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. ce va avea loc la data de 
23.04.2019 (24.04.2019), ora 11.00, la adresa: Bucuresti, str. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office 
Building, parter, sector 2, aferent detinerilor mele inregistrate in registrul Actionarilor la data de 
10.04.2019, dupa cum urmeaza: 

 
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR: 
 

1. Prezentarea şi aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de administraţie pentru 
anul 2018; 

Pentru…………………..Impotriva……………………Abtinere……………………. 
 

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar pe anul 2018 
Pentru…………………..Impotriva……………………Abtinere……………………. 



 
3. Prezentarea raportului auditorului privind situaţiile financiare pe anul 2018; 

Pentru…………………..Impotriva……………………Abtinere……………………. 
 

4. Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2018. 

Pentru…………………..Impotriva……………………Abtinere……………………. 
 

5. Aprobarea modului de repartizare a rezultatului societății aferent anului 2018 
Pentru…………………..Impotriva……………………Abtinere……………………. 

 
6. Aprobarea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 

2019 
Pentru…………………..Impotriva……………………Abtinere……………………. 

 
7. Aprobarea raportului anual, în conformitate cu dispoziţiile art. 63 din Legea nr. 

24//2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piață; 
Pentru…………………..Impotriva……………………Abtinere……………………. 

 
8. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare 

a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării ordinare, dată 
ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 15.05.2019 

Pentru…………………..Impotriva……………………Abtinere……………………. 
9. Realegerea în funcția de auditor a societății IRAMTAS EXPERT SRL, prin reprezentant 

permanent dna. Tudorița Satmari. 
Pentru…………………..Impotriva……………………Abtinere……………………. 

10. Mandatarea unei persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate. 

Pentru…………………..Impotriva……………………Abtinere……………………. 

 
Actionarul isi asuma intreaga raspundere pentru completarea corecta si transmiterea in 

siguranta a prezentului formular de vot. 
 
 

 
Data: ________________ 

Numele si prenumele actionarului persoana 
fizica sau a reprezentantului legal al actionarului 
persoana juridica 

(in clar, cu majuscule) 
  

* ____________________________________ 

  

** ___________________________________ 

 (semnatura) 
 
 
*in cazul actionarului persoana juridica, se va mentiona functia reprezentantului legal 
**in cazul actionatului persoana juridica, se va aplica stampila valabil 


