
  

 
                                                                                                    formular  pentru persoane fizice 

 

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA 

ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. TRANSGEX S.A. 
convocata pentru data de 14/15 aprilie 2014 

 Subsemnatul _________________ (nume si prenume,) domiciliat in ____________________ posesor 

al BI/C.I. seria__, nr.________ eliberata la data de ___________ de catre ________ 

CNP____________________, 

 Detinator la data de 04.04.2014 (data de referinta) a unui numar de _________ actiuni nominative  

din totalul de 5324562 actiuni emise de catre S.C. TRANSGEX S.A., cu sediul social in municipiul Oradea, 

str. V. Alecsandri, nr.2, judetul Bihor, inregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J05/843/2000,  

CUI RO 202255, reprezentand ____ % din capitalul social, având cunoştinţă de ordinea de zi a Adunării 

Generale Ordinare a Acţionarilor SC TRANSGEX SA convocată pentru data de 14 aprilie 2014, ora 13, 

la sediul societaţii in mun Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, sau la data de 15 aprilie 2014 data celei 

de-a doua adunari,  cand cea dintai nu s-ar putea tine, la aceeasi oră şi in acelaşi loc, precum si de procedura 

de vot, materialele puse la dispozitie de societate in legatura cu ordinea de zi, în temeiul articolului 18(2) din 

Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondenţă aferent 

actiunilor pe care le detin, după cum urmează:  

Ordine de zi Pentru Impotriva  Abtinere 

ORDINE DE ZI: 

1. Prezentarea , discutarea, supunerea spre aprobare a situatiilor 

financiare ale exercitiului financiar 2013, pe baza  rapoartelor 

prezentate de catre Consiliul de  administratie si de catre 

auditorul financiar  şi aprobarea Raportului anual pentru 2013. 

2. Prezentarea, discutarea si supunerea spre aprobare a distribuirii 

profitului net conform repartizarii propuse in situatiile financiare 

ale exercitiului financiar 2013 

3. Aprobarea  descărcării de  gestiune a Consiliului de administratie 

pentru exercitiul  financiar 2013 

4. Prezentarea, discutarea si supunerea spre aprobare a bugetului de 

venituri şi cheltuieli şi a Programului de  activitate pentru 

exercitiul financiar 2014 

5. Propunere privind aprobarea datei de 02.05.2014 ca data de 

inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1din 

Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra 

carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA. 

   

 
Anexez: copia copia actului de identitate valabil  

Actionar ( Nume, prenume) 

Semnătura 

 
Conform optiunii personale, se va marca cu “X” una dintre variantele aferente sensului votului: pentru, împotriva sau 

abtinere 

 

                               Incheierea notarului public de legalizare a   semnaturii 

 

 

 



  

 

       formular pentru persoane juridice 
 

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA 

ORDINARĂ A ACTIONARILOR S.C. TRANSGEX S.A. 
convocata pentru data de 14/15 aprilie 2014 

 Subsemnatul (nume si prenume) ………………. în calitate de (functia conform mentiunilor de la registrul 

comertului)  )____________ al SC …………………., cu sediul social situat in………………………………., 

inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ……………….., Cod Unic de Inregistrare 

fiscala……………….,  

 Detinatoare la data de 04.04.2014 (data de referinta) a unui numar de _________ actiuni nominative  

din totalul de 5324562 actiuni emise de catre S.C. TRANSGEX S.A., cu sediul social in municipiul Oradea, 

str. V. Alecsandri, nr.2, judetul Bihor, inregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J05/843/2000,  

CUI RO 202255, reprezentand ____ % din capitalul social, având cunoştinţă de ordinea de zi a Adunării 

Generale Ordinare a Acţionarilor SC TRANSGEX SA convocată pentru data de 14 aprilie 2014, ora 13, 

la sediul societaţii in mun Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, sau la data 15 aprilie 2014, data celei 

de-a doua adunari,  cand cea dintai nu s-ar putea tine, la aceeasi oră şi in acelaşi loc, precum si de procedura 

de vot, materialele puse la dispozitie de societate in legatura cu ordinea de zi, în temeiul articolului 18(2) din 

Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondenţă aferent 

actiunilor pe care le detin, după cum urmează:  

Ordine de zi Pentru Impotriva  Abtinere 

ORDINE DE ZI: 

1. Prezentarea , discutarea, supunerea spre aprobare a situatiilor 

financiare ale exercitiului financiar 2013, pe baza  rapoartelor 

prezentate de catre Consiliul de  administratie si de catre 

auditorul financiar  şi aprobarea Raportului anual pentru 2013. 

2. Prezentarea, discutarea si supunerea spre aprobare a distribuirii 

profitului net conform repartizarii propuse in situatiile financiare 

ale exercitiului financiar 2013 

3. Aprobarea  descărcării de  gestiune a Consiliului de administratie 

pentru exercitiul  financiar 2013 

4. Prezentarea, discutarea si supunerea spre aprobare a bugetului de 

venituri şi cheltuieli şi a Programului de  activitate pentru 

exercitiul financiar 2014 

5. Propunere privind aprobarea datei de 02.05.2014 ca data de 

inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1din 

Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra 

carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA. 

 

   

SC ____________, reprezentata  legal prin __________(calitatea)_______________(nume si 

prenume) 

Semnatura____________________ L.S. 

Conform optiunii personale, se va marca cu “X” una dintre variantele aferente sensului votului: pentru, împotriva sau 

abtinere 

Anexez prezentului formular copia certificatului de inregistrare. 

      Incheierea notarului public de legalizare a semnaturii                    


