
 

 
   1 
 

 

BULETIN DE VOT SECRET 

pentru Punctul 6 al ordinii de zi completată a A.G.O.A. convocată pentru data de 

17.02.2023 (prima convocare)/ 20.02.2023 (a doua convocare) 

 

Numărul de acțiuni deținute de acționar la data de referință 08.02.2023: ____________________ 

Nr. acțiuni/ voturi exprimate: ____________________ 

 

6. Numirea unor administratori provizorii ai societății, având în vedere vacantarea posturilor de 

membru în Consiliul de Administrație începând cu data de 22.02.2023, ca urmare a încetării 

mandatelor prin expirarea duratei acestora. Durata mandatului administratorilor provizorii va fi de 

maxim 4 luni, începând cu data de 22.02.2023 și până la data de 21.06.2023 (inclusiv), în 

conformitate cu prevederile cu prevederile art. 641, alin. (5) din OUG nr. 109/2011, sau până la 

finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea 

de către A.G.O.A.  

6.1. dl. Gheorghe Cristian – Florin 

Pentru Împotrivă Abţinere 

   

 

6.2. dl. Albulescu Mihai – Adrian 
Pentru Împotrivă Abţinere 

   

 

6.3. dl. Buică Nicușor – Marian 
Pentru Împotrivă Abţinere 

   

 

6.4. dna. Kohalmi – Szabo Luminița – Doina 

Pentru Împotrivă Abţinere 

   

 

6.5. dna. Tănăsică Oana – Cristina 
Pentru Împotrivă Abţinere 
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6.6. dl. Gavrilă Florin – Daniel 
Pentru Împotrivă Abţinere 

   

 

6.7. dl. Zaman Andrei – Mihai 
Pentru Împotrivă Abţinere 

   

 
Acționarul își va exprima votul “Pentru” sau “Împotrivă”, sau, după caz, va menționa (va bifa) “Abținere”. 

Căsuţele celelalte nu se vor completa cu nici un semn.  

Poziţia de “abţinere” adoptată de un acţionar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi ale adunării 

generale a acţionarilor nu reprezintă un vot exprimat. 

 
Prezentul Buletin de vot este valabil numai la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată în data 

de 17.02.2023/ 20.02.2023. 

 

Data completării buletinului de vot secret prin corespondență: ________________________________ 

Nume şi prenume: __________________________________ 

(se va completa cu numele şi prenumele acţionarului persoană fizică, în clar, cu majuscule) 

Semnătura: ______________________________  

(în cazul acţionarilor colectivi, se va semna de toţi acţionarii) 

Sau 

Denumire acţionar persoană juridică ______________________________________________________ 

Nume şi prenume reprezentant legal: ___________________________________________  

(se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică şi cu numele şi prenumele reprezentantului 

legal, în clar, cu majuscule) 

Semnătura: ______________________  

(se va semna de către reprezentantul acţionarului persoană juridică şi se va ştampila) 


