
 

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 

12.05.2016 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 Ordinara/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 

24.05.2016, ora 10:00 , respectiv ora 11:00 (prima convocare) la sediul societatii sau în data de 

25.05.2016, 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 2015 si descarcarea  de gestiune 

a administratorilor. 

 

Pentru ________         Impotriva ___________ Abtineri ____________ 

 

2. Raportul Comisiei de Cenzori privind Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierderi la 31.12.2015; 

Raportul de verificare si certificare al Bilantului Contabil pe anul 2015. 

 

Pentru ________         Impotriva ___________ Abtineri ____________ 

 

3. Aprobarea Bilantului Contabil a Contului de Profit si Pierderi la 31.12.2015 precum  si a notelor 

explicative pe anul 2015. 

 

Pentru ________         Impotriva ___________ Abtineri ____________ 

 

4. Aprobarea Proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016. 

 

Pentru ________         Impotriva ___________ Abtineri ____________ 

 

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

financiar 2016. 

 

Pentru ________         Impotriva ___________ Abtineri ____________ 

 
6. Reinnoirea mandatului pentru un membru din comisia de cenzori ca urmare a expirarii mandatului 

actual. 



 

Pentru ________         Impotriva ___________ Abtineri ____________ 

 

7. Propunerea datei de 10.06.2016  pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele 

hotararii  adunarii generale a actionarilor . 

 

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  

Comisiei de cenzori. 

 

Pentru ________         Impotriva ___________ Abtineri ____________ 

 

 2. Aprobarea actului constituiv al societatii si a structurii actionariatului societatii anexa la actul 

constitutiv ca urmare a modificarilor intervenite in structura societara in urma finalizarii procedurii de 

delistare a societatii si a altor trasferuri de actiuni ce au intervenit pana la data adunarii generale 

extraordinare a actionarilor. Proiectul noului Act constitutiv este pus la dispozitia actionarilor pe Siteul 

web al societatii si la sediul acesteia. 

Pentru ________         Impotriva ___________ Abtineri ____________ 

 

 3. Aprobarea reducerii capitalului social cu suma de 518081,52 RON, prin anularea actiunilor dobandite 

de catre societate ca urmare a procedurii de delistare a acesteia. Suma cu care se va reduce capitalul 

social al societatii reprezinta contravaloarea unui numar de 193314 actiuni in valoare nominala de 2,68 

RON fiecare si totala de 518081,52 RON. 

Pentru ________         Impotriva ___________ Abtineri ____________ 

 

 4. Imputernicirea Consiliului de Admisnitratie al societati sa ia toate si oricare decizii pentru finalizarea 

acestei reduceri a capitalului social si sa indeplineasca toate formalitatile prevazute de lege in acest sens 

inclusiv dar nelimitandu-se la aprobarea actului constitutiv actualizat al societatii ca si orice alta 

formalitate si decizie aferenta. 

Pentru ________         Impotriva ___________ Abtineri ____________ 

 

 5. Mandatarea Dlui BUGA MIHAI pentru semnarea in numele actionarilor a hotararilor luate in cadrul 

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru 

inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate ca si pentru semnarea valabila in numele si pe seama 

societatii a oricaror contracte sau alte acte juridice subsecvente acestor hotarari. 

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 

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

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

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


