
 

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA 

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR 

SC ROFEP SA URZICENI 

  

 

Subsemnatul........................................................................................................................(numele,prenu

mele actionarului persoana fizica sau ale reprezentatantului legal al actionarului persoanajuridica), 

reprezentant legal al..................................................................................(se va completa numai pentru 

acţionari persoane juridice) identificat ca acţionar in Registrul Acţionarilor la data de referinţă 

15.05.2015 cu CI/BI/CUI...................................având domiciliul/sediul in……………………………… 

...................................................................................................deţinător a …………….......acţiuni 

reprezentand............% din totalul de 6483015 actiuni emise de SC ROFEP SA Urziceni, care îmi 

confera dreptul la …..………voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 

reprezentand............% din totalul drepturilor de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii 

Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor SC ROFEP SA Urziceni ce va avea loc in data de 

26.05.2015, ora 10:00 , respectiv ora 11:00 (prima convocare) la sediul societatii sau în data de 

27.05.2015, ora 10:00, respectiv ora 11:00 (a doua convocare), in cazul in care cea dintai nu s-ar putea 

tine la prima convocare si de documentatia pusa la dispozitie de societate. 

Prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondenţă aferent actiunilor pe care le detin, după cum 

urmează: 

 Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor 

 

1. Raportul de Gestiune al Administratorilor pentru exercitiul financiar 2014 si descarcarea  de gestiune 

a administratorilor. 

 

Pentru ________         Impotriva ___________ Abtineri ____________ 

 

2. Raportul Comisiei de Cenzori privind Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierderi la 31.12.2014; 

Raportul de verificare si certificare al Bilantului Contabil pe anul 2014. 

 

Pentru ________         Impotriva ___________ Abtineri ____________ 

 

3. Aprobarea Bilantului Contabil a Contului de Profit si Pierderi la 31.12.2014 precum  si a notelor 

explicative pe anul 2014. 

 

Pentru ________         Impotriva ___________ Abtineri ____________ 

 

4. Aprobarea Proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015. 

 

Pentru ________         Impotriva ___________ Abtineri ____________ 

 

5. Aprobarea programului de Masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor BVC pentru exercitiul 

financiar 2015. 

 

Pentru ________         Impotriva ___________ Abtineri ____________ 

 
6. Alegerea noului Consiliu de Administratie format din 3 membri, ca urmare a expirarii mandatului 

actual al administratorilor. 



 

Pentru ________         Impotriva ___________ Abtineri ____________ 

 

7. Propunerea datei de 12.06.2015  pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele 

hotararii  adunarii generale a actionarilor si a datei de 11.06.2015 ca data « ex-data ».   

 

Pentru ________         Impotriva ___________ Abtineri ____________ 

 

 

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor 

 

 

 1. Modificarea  actului constitutiv al societatii prin inscrierea mentiunilor cu privire la componenta 

noului Consiliu de Administratie. 

 

Pentru ________         Impotriva ___________ Abtineri ____________ 

 

 

 

Anexez prezentului formular copia actului de identitate valabil (copia certificatului de inregistrare) 

 
.....................................................................                         .................................................................. 

(numele,prenumele detinatorului de actiuni)                 (denumirea detinatorului de actiuni persoana                          

                                                                                             juridica) 

 
Semnatura detinatorului de actiuni...............                       Numele, prenumele si semnatura                             

                                                                       reprezentantului legal al detinatorului 

                                                                                             de actiuni persoana juridica 

 
Data.................................                                                      ................................................. 

                                                                                                                L.S. 

 

 
                                        Incheierea notarului public de legalizare a semnaturii 

                                        ..................................................................................... 

                                        ..................................................................................... 

                                        ..................................................................................... 


