
 

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ 

pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinara a Acţionarilor 

ROMVENT ENGINEERING S.A. din data de X/X+1…. 2016 

aferent punctelor …. și ….ale ordinii de zi 
 

 

Subsemnatul/Subsemnata ____________________________________ [numele şi prenumele 

acţionarului persoană fizică], identificat cu _________________ [act de identitate], seria 

______, numărul __________, eliberat de _______________________, la data de 

_____________, având domiciliul în 

____________________________________________________________ şi CNP 

___________________________,  

 

sau  

 

Societatea __________________________ [denumirea acţionarului persoană juridică], cu sediul 

social în ____________________________________________________, înregistrată în 

Registrul Comerţului sub nr. ________________________, cod unic de înregistrare 

______________ reprezentată legal prin  _____________________________________  [numele 

şi prenumele reprezentantului legal], acţionar la Data de Referinţă ……., deţinător a 

______________________  acţiuni, reprezentând  ________ % din numărul total de acţiuni 

emise de Societate, ceea ce îmi conferă  ______________________  drepturi de vot, 

reprezentând _________% din numărul total de drepturi de vot, având cunoştinţă de ordinea 

de zi a şedintei Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Acţionarilor ROMVENT 

ENGINEERING S.A. convocată pentru data de de ….. 2016 şi de documentaţia şi materialele 

informative puse la dispoziţie de ROMVENT ENGINEERING S.A. în legătură cu ordinea de zi 

respectivă, în conformitate cu prevederile Regulamentului AGA, înţeleg să particip şi să îmi 

exercit prin corespondenţă drepturile de vot aferente deţinerilor de acţiuni înregistrate în 

Registrul Acţionarilor Societăţii la data de referinţă, asupra punctelor înscrise pe ordinea 

de zi a acestei Adunări Generale Ordinare/Extraodinare a Acţionarilor, după cum 

urmează (se va bifa opţiunea de vot în rubrica corespunzătoare):  

 

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor:  

  

Denumire punct Vot PENTRU Vot IMPOTRIVA ABTINERE 

    

    

    

 



 

 

Semnătura/Ştampila Acţionar _________________ 

 

Formularul de vot prin corespondenţă aferent punctelor …. și …… ale ordinii de zi, completat cu 

opțiunile de vot („pentru”, „împotrivă” sau „abţinere”), semnat, în original, se va introduce într-

un plic. Acesta se va depune sau se va expedia la sediul ROMVENT ENGINEERING S.A., 

menţionând pe plic “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARA 

A ACŢIONARILOR DIN DATA DE …………..”, astfel încât acestea să fie înregistrat ca primit 

la secretariatul Societăţii până la data de …. ……….., ora …………...  

 

Formularul de vot prin corespondenţă aferent punctelor … și …….. ale ordinii de zi, completat 

cu opțiunile de vot („pentru”, „împotrivă” sau „abţinere”), semnat, poate fi transmis şi prin e-

mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura 

electronică, printr-un e-mail separat la adresa: madalina.georgescu@romvent.ro, menționând la 

subiect Instrucțiuni de vot pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraodinara a Acţionarilor din 

data de ……….”, astfel încât să fie înregistrat ca primit la secretariatul Societății până la data de 

……………, ora ………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexez prezentei:  

I. În cazul acţionarilor persoane fizice:  

 

o Copie a actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate).  

 

o Calitatea de acționar se constată în baza listei acţionarilor Societăţii de la data de 

referinţă, primită de la  ROMVENT ENGINEERING S.A.  

 

II. În cazul acţionarilor persoane juridice:  

 

o Copie a actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate).  

 

o Calitatea de reprezentant legal al acţionarilor persoane juridice sau al entităților fără 

personalitate juridică se constată în baza listei acţionarilor Societăţii de la data de 

referinţă, primită de la ROMVENT ENGINEERING S.A. Calitatea de reprezentant 

legal al semnatarului Formularului de vot prin corespondenţă se mai poate dovedi cu un 

certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, sau altă dovadă emisă de o 

autoritate competentă; oricare dintre aceste două documente vor fi prezentate în original 

sau copie conformă cu originalul, eliberat/ă cu cel mult 3 luni inainte de data 

publicării convocatorului Adunărilor Generale Ordinară/ Extraordinară ale 

Acționarilor.  
 

 

Subsemnatul(a)/Subscrisa îmi asum pe deplin şi exclusiv responsabilitatea pentru cele 

cuprinse în prezentul document, în calitate de acţionar al ROMVENT ENGINEERING 

S.A. 

 

 

Data formularului prin corespondenţă _________________  

 

ACŢIONAR___________________________________  

[Nume prenume/Denumirea societăţii]  

____________________________________________  

[Semnătura, ştampila] 

Semnătura/Ştampila Acţionar _____________________ 

 


