
  

 
                                                                                                    formular  pentru persoane fizice 

 

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA 

EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR TRANSGEX S.A. 
convocata pentru data de 04/05.08.2017 

 Subsemnatul _________________ (nume si prenume,) domiciliat in ____________________ posesor 
al BI/C.I. seria__, nr.________ eliberata la data de ___________ de catre ________ 
CNP____________________, 
 Detinator la data de 25.07.2017 (data de referinta) a unui numar de _________ actiuni nominative  
din totalul de 5324562 actiuni emise de catre societatea 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, care îmi conferă un nr.de ________________drepturi de vot în 
Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor, din numărul total de 5324562 de drepturi de 
vot, reprezentand ____ % din totalul drepturilor de vot, având cunoştinţă de ordinea de zi a Adunării 

Generale Extraordinare a Acţionarilor TRANSGEX SA convocată pentru data de 04.08.2017, ora 14, la 
sediul societaţii in mun Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, sau la data de 05.08.2017 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, 
documentaţia/materialele puse la dispozitie de societate in legatura cu ordinea de zi, în temeiul articolului 
18(2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificarile ulterioare, prin prezentul formular îmi exercit votul 
prin corespondenţă aferent actiunilor pe care le detin, după cum urmează:  

 

Ordine de zi Pentru Impotriva Abtinere 

 

1. Ratificarea Hotararilor Consiliului de administratie nr. 

inregistrare 1867/26.04.2017, respectiv nr. 2566/08.06.2017, nr. 

2744/20.06.2017, in baza carora   s-a aprobat: 

i) acordarea unui imprumut in lei, cu o rată a dobânzii, egala cu 

nivelul ratei dobânzii de politică monetară practicată de Banca 

Naţională a României, corespunzatoare ultimei luni din trimestru ce 

curge de la data acordarii sumei imprumutate, la solicitarea societăţii 

Daflog SRL, CUI RO 16418795, denumită în continuare Societate 

sau imprumutat,  

Valorea creditului este de 3.100.000 lei,  cu o durata de 5 ani, 

incepand cu data semnarii contractului de imprumut, cu o perioada de 

gratie sens, in care rambursarea imprumutului urmand a se face in transe 

lunare incepand cu luna mai 2018.  

In perioada de gratie nu se ramburseaza creditul dar se percepe 

dobanda la creditul acordat dobanda ce va fi calculata si varsata lunar.   

Datele de plata ale ratelor scadente si dobanzilor aferente 

imprumutului vor fi cuprinse in   scadentarul ce va face parte din 

   



  

contractul de imprumut.  

Creditul aprobat se acorda, in baza contractului de imprumut semnat de 

catre amberle parti,  astfel: integral,  la data  convenita, prin virament 

bancar_in contul societatii Daflog SRL  

Datele de plata ale ratelor scadente si dobanzilor aferente 

imprumutului sunt cuprinse in   scadentarul anexat parte integranta a 

contractului de imprumut.  

           Imprumutul va fi folosit  in vederea rambursarii finantarilor 

acordate Binderbubi Turism S.A de catre B.R.D.-GROUPE SOCIETE 

GENERALE SA si BANCA TRANSILVANIA conform acordurilor date de 

acestea si ca scop subsidiar  finantarea activitatii curente in scopul 

preluarii si asigurarii continuitatii  activitatilor din cadrul activelor ce se 

vor prelua de catre DAFLOG  S.R.L. 

ii) garantarea împrumutului, precum si a tuturor obligatiilor asumate 

prin contractul de imprumut, cu ipotecă mobiliara convenţională, asupra 

utilajelor de tip- cabine mudlogin, proprietatea împrumutatului descrise 

si mentionate in  anexa 4 la hotarare,  la care sunt atasate si  fisele  

mijlocului fix, evaluate la suma de 3.637.000 lei in baza Raportului de 

evaluare intocmit de expert evaluator SEICEAN Gheorghe-evaluator 

autorizat ANEVAR, în favoarea împrumutătorului Transgex SA.  

iii) mandatarea D-lui IACOBESCU Aliu  -director general al 

societatii Transgex S.A., CNP 1500319054682, sat.Sinmartin, com. 

Sinmartin str.M. Eminescu nr. 40, jud. Bihor, identificat cu Cartea de 

Identitate  seria XH  nr.702415, eliberata de SPCLEP Sinmartin 

24.09.2010, in vederea negocierii clauzelor contractului de împrumut în 

care vor fi precizate drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi termenii şi 

condiţiile de derulare a împrumutului tinand cont de cele de mai sus, sa 

semneze in numele si pe seama acesteia contractul de imprumut, 

scadentarul, contractul de ipoteca mobiliara  si  orice alte documente 

necesare ducerii la indeplinire a celor hotărâte, precum si să reprezinte 

TRANSGEX S.A. in relaţiile cu societatea Daflog SRL,  Arhiva 

Electronica de Garantii Reale Mobiliare, alte autorităţilor competente -

entitati publice sau private- in scopul mentionat. 

Dl. Iacobescu Aliu poate da mandat altei persoane.  

            D-na Lupu Maria arata ca s-a abtinut de la vot dat fiind calitatea 



  

acesteia de asociat in cadrul societatii Daflog SRL.  

iv) -participarea la licitatie publica din data de 14.06.2017 amanta la  

data de 21.06.2017, ora 14  organizata de lichidator  judiciar 

CARDUELIS CONSULTING IPURL Ploiesti, str. Cercelus nr.33, jud. 

Prahova, in vederea achizitionarii  proprietatii imobiliare apartinand 

Societatii Nationale a Carbunelui (SNC) Ploiesti SA-in faliment- CUI 

9993340, situata in Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2,  judetul Bihor, 

identificata in raportul de evaluare ca fiind Cladire Oradea (mansarda)  

etajul II,  in suprafata  desfasurata de cca. 220 m, imobil neintabulat in 

cartea FUNCIARA. Pretul licitat este cel  din oferta Transgex SA nr. 

4908/17.10.2016, respectiv echivalentul in lei la cursul BNR din ziua 

licitatiei a sumei de  64.000 euro fara TVA  si va avea loc in data de 

21.06.2017, ora 14  la sediul lichidatorului judiciar CARDUELIS 

CONSULTING IPURL din Ploiesti str. Cercelus nr.33, jud Prahova,  cu 

mentiunea ca  in procesul verbal de licitatie, procesul verbal de adjudecare, 

contractul de vanzare cumparare se va stipula  ca din pretul de 64.000 euro 

fara TVA echivalentul in lei la cursul BNR din ziua licitatiei –suma de 

29.192,96 lei reprezentand  garantie de participare la licitatie  se va 

considera plata partiala a  pretului achitat de catre Transgex SA . 

Diferenta de pret va  fi  achitata numai dupa intabularea dreptului de 

proprietate al  SNC Ploiesti SA asupra cladirii mentionate mai sus- in 

cartea funciara  respectiv la data incheierii contractului de vanzare 

cumparare autentic cu S.N.C. Ploiesti SA  prin lichidator. In cazul in care  

in termen de maxim  3(trei) ani de la data incheierii procesului verbal de 

licitatie a imobilului mentionat mai sus, dar inainte de inchiderea 

procedurii falimentului S.N.C. Ploiesti,  nu se incheie contractul de 

vanzare cumparare autentic, partile declara ca toate actele incheiate cu 

privire   la vanzare cumparare se desfiinteaza de plin drept  fără  punerea 

în întârziere a vanzatoarei, fără îndeplinirea oricărei alte formalităţi 

prealabile  şi fără intervenţia instanţei de judecată, incepand cu ziua 

imediat următoare termenului prevazut  mai sus iar vanzatorul se obliga sa 

restituie intreaga suma achitata de Transgex SA adica suma de 29.192,96 

lei la care se adauga dobanda BNR de la data platii.  

v) Imputernicirea d-lui Iacobescu Aliu, director general al Societatii. 

Transgex S.A., cu domiciliul in loc. Sinmartin, str. M. Eminescu, nr. 40, jud. 

Bihor posesor la CI seria XH  nr. 702415/SPCLEP Sinmartin/24.09.2010,  

sa reprezente interesele societatii la procedura de vanzare la licitatie publica 



  

organizata de lichidator  judiciar VIA INSOLV SPRL Ploiesti.  

           În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele 

drepturi şi obligaţii: 

           În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele 

drepturi şi obligaţii: 

- Să semneze toate actele şi documentele care emană de la Societatea 

Transgex SA în legătură cu participarea la licitatie; 

-Să participe în numele  societatii Transgex SA la licitatie, sa liciteze  şi să 

semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma 

desfăşurării procedurii. 

-Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de 

licitatie în timpul desfăşurării licitatiei. 

- Să reprezinte societatea la şedinţa de deschidere a ofertelor în cadrul 

procedurii de vanzare la licitatie  publica.  

 Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să 

angajeze răspunderea societatii Transgex SA cu privire la toate actele şi 

faptele ce decurg din participarea la procedură  in vederea ducerii la 

indeplinire a celor hotarate  ( sens in care va semna in numele si pe seama 

Societatii inclusiv procesul verbal de adjudecare, de predare primire 

imobil, contractul de vanzare cumparare autentic. etc.)  

Dl. Iacobescu Aliu poate da mandat altei persoane.  

 

2. Propunere privind aprobarea  alocarii sumei de cca 1.9 mil. Euro pentru 

cofinantarea  proiectului Creșterea productiei de apă geotermală în 

municipiul Beius prin săparea unei noi sonde de producție și 

interconectarea  acesteia la magistrala de transport apă geotermală str. N 

Cristescu intersecție str. Gen.L. Mociulski- Programul Operaţional 

Infrastructură Mare 2014-2020 si acoperirea contravalorii cheltuielilor 

altele decat cele eligibile;  imputernicirea directorului general dl. 

Iacobescu Aliu de a semna in numele si pe seama Societatii toate 

documentele necesare  ducerii la indeplinire a celor hotarate inclusiv 

contractul de  finantare etc.     Dl. Iacobescu Aliu  poate da mandat altei 

persoane. 

 

3.  Propunere privind aprobarea datei de 22.08.2017 ca data de 



  

înregistrare, in conformitate cu  prevederile legale in vigoare, pentru 

identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA 

şi a datei de 21.08.2017 ca ex date - data anterioară datei de înregistrare cu 

un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele 

financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacţionează fără 

drepturile care derivă din respectiva hotărâre,. 

4. Mandatarea Directorului General - dl. Iacobescu Aliu cu 

domiciliul in loc. Sinmartin, str. M. Eminescu, nr. 40, jud. Bihor, de a 

semna in numele actionarilor hotararile AGEA şi pentru a îndeplini toate 

formalitatile necesare aferente hotărârilor AGEA in relaţiile cu autorităţile 

competente (ORC, ASF, Sibex, Depozitarul Sibex S.A., alte entitati 

publice sau private) si pentru semnarea oricăror documente necesare 

ducerii la indeplinire a celor hotărâte. 

     Dl. Iacobescu Aliu  poate da mandat altei persoane 

     

 
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 

EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR TRANSGEX S.A. 
convocata pentru data de 04/05.08.2017 

 Subscrisa, ________________________ (se va completa cu denumirea acţionarului persoană 
juridică), cu sediul social situat în ________________________, înmatriculată la Registrul 
Comerțului/entitate ___________, cod unic de înregistrare, reprezentată legal prin 
________________________ (se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal al 
acţionarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calităţii de 
reprezentant) 
 Detinătoare la data de 25.07.2017 (data referinta) a unui număr de 
___________________________ actiuni  din totalul de 5.324.562 acţiuni  emise de TRANSGEX 

S.A., Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, societate înregistrată la ORC sub nr. J05/843/2000, 

CUI RO 202255, care îmi conferă un nr.de ________________drepturi de vot în Adunarea 

Generală Extraordinară a Actionarilor, din numărul total de 5324562 de drepturi de vot, 
reprezentând _______________% din totalul  drepturilor de vot, având cunoştinţă de ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor TRANSGEX SA convocată pentru data de 
04.08.2017, ora 14, la sediul societaţii in mun Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, sau la data 
05.08.2017, 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 

 

1.Ratificarea Hotararilor Consiliului de administratie nr. inregistrare 

1867/26.04.2017, respectiv nr. 2566/08.06.2017, nr. 2744/20.06.2017, in 

baza carora   s-a aprobat: 

i) acordarea unui imprumut in lei, cu o rată a dobânzii, egala cu nivelul 

ratei dobânzii de politică monetară practicată de Banca Naţională a 

României, corespunzatoare ultimei luni din trimestru ce curge de la data 

acordarii sumei imprumutate, la solicitarea societăţii Daflog SRL, CUI RO 

16418795, denumită în continuare Societate sau imprumutat,  

Valorea creditului este de 3.100.000 lei,  cu o durata de 5 ani, 

incepand cu data semnarii contractului de imprumut, cu o perioada de 

gratie sens, in care rambursarea imprumutului urmand a se face in transe 

lunare incepand cu luna mai 2018.  

In perioada de gratie nu se ramburseaza creditul dar se percepe 

   



  

dobanda la creditul acordat dobanda ce va fi calculata si varsata lunar.   

Datele de plata ale ratelor scadente si dobanzilor aferente 

imprumutului vor fi cuprinse in   scadentarul ce va face parte din 

contractul de imprumut.  

Creditul aprobat se acorda, in baza contractului de imprumut semnat de 

catre amberle parti,  astfel: integral,  la data  convenita, prin virament 

bancar_in contul societatii Daflog SRL  

Datele de plata ale ratelor scadente si dobanzilor aferente 

imprumutului sunt cuprinse in   scadentarul anexat parte integranta a 

contractului de imprumut.  

           Imprumutul va fi folosit  in vederea rambursarii finantarilor 

acordate Binderbubi Turism S.A de catre B.R.D.-GROUPE SOCIETE 

GENERALE SA si BANCA TRANSILVANIA conform acordurilor date de 

acestea si ca scop subsidiar  finantarea activitatii curente in scopul 

preluarii si asigurarii continuitatii  activitatilor din cadrul activelor ce se 

vor prelua de catre DAFLOG  S.R.L. 

ii) garantarea împrumutului, precum si a tuturor obligatiilor asumate 

prin contractul de imprumut, cu ipotecă mobiliara convenţională, asupra 

utilajelor de tip- cabine mudlogin, proprietatea împrumutatului descrise 

si mentionate in  anexa 4 la hotarare,  la care sunt atasate si  fisele  

mijlocului fix, evaluate la suma de 3.637.000 lei in baza Raportului de 

evaluare intocmit de expert evaluator SEICEAN Gheorghe-evaluator 

autorizat ANEVAR, în favoarea împrumutătorului Transgex SA.  

iii) mandatarea D-lui IACOBESCU Aliu  -director general al societatii 

Transgex S.A., CNP 1500319054682, sat.Sinmartin, com. Sinmartin 

str.M. Eminescu nr. 40, jud. Bihor, identificat cu Cartea de Identitate  

seria XH  nr.702415, eliberata de SPCLEP Sinmartin 24.09.2010, in 

vederea negocierii clauzelor contractului de împrumut în care vor fi 

precizate drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi termenii şi 

condiţiile de derulare a împrumutului tinand cont de cele de mai sus, 

sa semneze in numele si pe seama acesteia contractul de imprumut, 

scadentarul, contractul de ipoteca mobiliara  si  orice alte documente 

necesare ducerii la indeplinire a celor hotărâte, precum si să reprezinte 

TRANSGEX S.A. in relaţiile cu societatea Daflog SRL,  Arhiva 

Electronica de Garantii Reale Mobiliare, alte autorităţilor competente -

entitati publice sau private- in scopul mentionat. 



  

Dl. Iacobescu Aliu poate da mandat altei persoane.  

            D-na Lupu Maria arata ca s-a abtinut de la vot dat fiind calitatea 

acesteia de asociat in cadrul societatii Daflog SRL.  

iv) -participarea la licitatie publica din data de 14.06.2017 amanta la  

data de 21.06.2017, ora 14  organizata de lichidator  judiciar 

CARDUELIS CONSULTING IPURL Ploiesti, str. Cercelus nr.33, 

jud. Prahova, in vederea achizitionarii  proprietatii imobiliare 

apartinand Societatii Nationale a Carbunelui (SNC) Ploiesti SA-in 

faliment- CUI 9993340, situata in Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2,  

judetul Bihor, identificata in raportul de evaluare ca fiind Cladire 

Oradea (mansarda)  etajul II,  in suprafata  desfasurata de cca. 220 

m, imobil neintabulat in cartea FUNCIARA. Pretul licitat este cel  din 

oferta Transgex SA nr. 4908/17.10.2016, respectiv echivalentul in lei 

la cursul BNR din ziua licitatiei a sumei de  64.000 euro fara TVA  si 

va avea loc in data de 21.06.2017, ora 14  la sediul lichidatorului 

judiciar CARDUELIS CONSULTING IPURL din Ploiesti str. 

Cercelus nr.33, jud Prahova,  cu mentiunea ca  in procesul verbal de 

licitatie, procesul verbal de adjudecare, contractul de vanzare 

cumparare se va stipula  ca din pretul de 64.000 euro fara TVA 

echivalentul in lei la cursul BNR din ziua licitatiei –suma de 29.192,96 

lei reprezentand  garantie de participare la licitatie  se va considera 

plata partiala a  pretului achitat de catre Transgex SA . 

Diferenta de pret va  fi  achitata numai dupa intabularea dreptului de 

proprietate al  SNC Ploiesti SA asupra cladirii mentionate mai sus- in 

cartea funciara  respectiv la data incheierii contractului de vanzare 

cumparare autentic cu S.N.C. Ploiesti SA  prin lichidator. In cazul in care  

in termen de maxim  3(trei) ani de la data incheierii procesului verbal de 

licitatie a imobilului mentionat mai sus, dar inainte de inchiderea 

procedurii falimentului S.N.C. Ploiesti,  nu se incheie contractul de 

vanzare cumparare autentic, partile declara ca toate actele incheiate cu 

privire   la vanzare cumparare se desfiinteaza de plin drept  fără  punerea 

în întârziere a vanzatoarei, fără îndeplinirea oricărei alte formalităţi 

prealabile  şi fără intervenţia instanţei de judecată, incepand cu ziua 

imediat următoare termenului prevazut  mai sus iar vanzatorul se obliga sa 

restituie intreaga suma achitata de Transgex SA adica suma de 29.192,96 

lei la care se adauga dobanda BNR de la data platii.  



  

v)Imputernicirea d-lui Iacobescu Aliu, director general al Societatii. 

Transgex S.A., cu domiciliul in loc. Sinmartin, str. M. Eminescu, nr. 

40, jud. Bihor posesor la CI seria XH  nr. 702415/SPCLEP 

Sinmartin/24.09.2010,  sa reprezente interesele societatii la procedura 

de vanzare la licitatie publica organizata de lichidator  judiciar VIA 

INSOLV SPRL Ploiesti.  

           În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele 

drepturi şi obligaţii: 

           În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele 

drepturi şi obligaţii: 

- Să semneze toate actele şi documentele care emană de la Societatea 

Transgex SA în legătură cu participarea la licitatie; 

-Să participe în numele  societatii Transgex SA la licitatie, sa liciteze  şi să 

semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma 

desfăşurării procedurii. 

-Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de 

licitatie în timpul desfăşurării licitatiei. 

- Să reprezinte societatea la şedinţa de deschidere a ofertelor în cadrul 

procedurii de vanzare la licitatie  publica.  

 Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să 

angajeze răspunderea societatii Transgex SA cu privire la toate actele şi 

faptele ce decurg din participarea la procedură  in vederea ducerii la 

indeplinire a celor hotarate  ( sens in care va semna in numele si pe seama 

Societatii inclusiv procesul verbal de adjudecare, de predare primire 

imobil, contractul de vanzare cumparare autentic. etc.)  

Dl. Iacobescu Aliu poate da mandat altei persoane.  

1. Propunere privind aprobarea  alocarii sumei de cca 1.9 mil. Euro pentru 

cofinantarea  proiectului Creșterea productiei de apă geotermală în 

municipiul Beius prin săparea unei noi sonde de producție și 

interconectarea  acesteia la magistrala de transport apă geotermală str. N 

Cristescu intersecție str. Gen.L. Mociulski- Programul Operaţional 

Infrastructură Mare 2014-2020 si acoperirea contravalorii cheltuielilor 

altele decat cele eligibile;  imputernicirea directorului general dl. 

Iacobescu Aliu de a semna in numele si pe seama Societatii toate 

documentele necesare  ducerii la indeplinire a celor hotarate inclusiv 

contractul de  finantare etc.     Dl. Iacobescu Aliu  poate da mandat altei 



  

persoane. 

 

2.  Propunere privind aprobarea datei de 22.08.2017 ca data de 

înregistrare, in conformitate cu  prevederile legale in vigoare, pentru 

identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA 

şi a datei de 21.08.2017 ca ex date - data anterioară datei de înregistrare cu 

un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele 

financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacţionează fără 

drepturile care derivă din respectiva hotărâre,. 

3. Mandatarea Directorului General - dl. Iacobescu Aliu cu 

domiciliul in loc. Sinmartin, str. M. Eminescu, nr. 40, jud. Bihor, de a 

semna in numele actionarilor hotararile AGEA şi pentru a îndeplini toate 

formalitatile necesare aferente hotărârilor AGEA in relaţiile cu autorităţile 

competente (ORC, ASF, Sibex, Depozitarul Sibex S.A., alte entitati 

publice sau private) si pentru semnarea oricăror documente necesare 

ducerii la indeplinire a celor hotărâte. 

     Dl. Iacobescu Aliu  poate da mandat altei persoane. 

 

Societatea ____________, 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 Certificatul constatator care dovedeşte calitatea de reprezentant legal, 

eliberat de registrul comertului, în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt 

document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din 

statul în care acţionarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult trei luni raportat la data 

publicarii convocatorului AGA. 

  

 Incheierea notarului public de legalizare a semnaturii                    


