
 

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA 

INSTRUCTIUNI DE VOT SECRET – PUNCTUL ……….. DE PE ORDINEA DE ZI A 

ADUNARII GENERALE ORDINARE / EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR 

SOCIETATII 

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

 

 

 

Subsemnatul(a)/Subscrisa_________________________________________________________

________ (numele, prenumele/Denumirea actionarului, cu majuscule), cu domiciliul/sediul in 

_________________________, str. ______________________________, nr. _____, bl. ______, 

et.____, ap. ____, sector/judet _______________________, identificat cu CI/BI/Pasaport seria 

_____ nr. ___________, CNP ______________________/inregistrata in Registrul Comertului 

____________________ sub nr. _________________, CUI ____________________, prin 

reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) 

dl./dna.__________________________________________ in calitate de 

________________________, detinator al unui numar de _____________________ actiuni 

nominative, emise de catre Romvent Engineering s S.A. o societate inregistrata la Oficiul 

Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/11224/2003, CUI RO 15671292 („Societatea”), 

care confera dreptul la un numar de __________________ voturi din totalul de ………… 

actiuni/drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor („AGO/EA”) 

in baza actiunilor inregistrate în Registrul Actionarilor la data de referinta de …………………, 

 

Imi exercit prin prezentul dreptul de vot prin corespondenta aferent celor _______________ 

actiuni inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta de ……………, in ceea ce 

priveste aspectele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor 

Societatii care va avea loc in data de ………….., ora …………………. la adresa din str. 

Bucuresti, str. Barlogeni, nr. 46, imobilul C1, sectorul 1, cadrul celei de-a doua Adunari 

Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor Societatii care va avea loc in data de de 

…………., la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta, in cazul in 

care prima adunare nu s-a putut intruni sau nu a putut fi luata in mod valabil nicio decizie, dupa 

cum umeaza: 

 

Denumire punct Vot PENTRU Vot ÎMPOTRIVA ABŢINERE 

    

 

___________________________________ [numele actionarului] isi asuma intreaga raspundere 

pentru completarea corecta si transmiterea in deplina siguranta si confidentialitate a acestui 

formular de vot prin corespondenta – instructiuni de vot secret. 

 

OBSERVATII: Pentru asigurarea caracterului secret al exprimarii votului, prezentul formular de 

vot prin corespondenta – instructiuni de vot secret, dupa completare si semnare de catre actionar 

va fi introdus in plic inchis cu mentiunea pe plic cu majuscule „FORMULAR DE VOT PRIN 



CORESPONDENTA - VOT SECRET- PUNCTUL ……… DE PE ORDINEA DE ZI A 

AGO/EA DIN ………………………..” care va fi introdus, la randul sau, in plicul (plicul 

master) in care vor fi introduse si formularele de vot prin corespondenta pentru celelalte puncte 

de pe ordinea de zi, impreuna cu documentele solicitate conform convocatorului privind 

identitatea actionarului. Pe plicul master, inchis, se va mentiona „VOT PRIN 

CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA 

ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE ………..” si va fi 

transmis la sediul Societatii prin servicii postale sau de curierat, astfel incat sa fie inregistrat ca 

primit la biroul de registratura al Societatii situat la sediul sau pana la data de …………, ora 

…………. Secretariatul tehnic desemnat de presedintele Consiliului de Administratie va asigura 

confidentialitatea votului secret exprimat prin corespondenta, predand secretarului de sedinta 

plicurile inchise, ulterior exprimarii si numararii voturilor secrete exprimate de actionarii 

prezenti/ imputernicitii acestora in AGO/EA. In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 

privind societatile, astfel cum a fost modificata, acest formular de vot prin corespondenta – 

instructiuni de vot secret va fi prezentat doar membrilor secretariatului Adunarii Generale 

Ordinare/Extraordinare a Actionarilor care sunt insarcinati cu numararea voturilor secrete 

exprimate de actionari si care vor asigura caracterul secret al votului exprimat. 

 

Formularele de vot prin corespondenta – instructiuni de vot secret care nu sunt primite la 

registratura Societatii situata la sediul acesteia, in limita termenului mentionat mai sus, nu vor fi 

luate in calcul pentru determinarea cvorumului si a majoritatii in Adunarea Generala 

Ordinara/Extraordinare a Actionarilor. 

 

 

 

 

_______________________ 

[numele actionarului] 

 

_______________________ 

 

[numele reprezentantului legal al actionarului (in cazul persoanelor juridice)] 

 

 

 

Semnatura actionarului/reprezentantului legal al actionarului si stampila: 

__________________ 

 

 

Data: ______________________ 

 

 

 



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 _____________________ 

 

 


