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FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ 

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR COMCEREAL S.A. 

convocată pentru data de 27/28  AUGUST 2021 

Subsemnatul ___________________________ (numele, prenumele acționarului persoană fizică sau ale 
reprezentantului legal al acționarului persoană juridică), reprezentant legal al 
___________________________ (se va completa numai pentru acționari persoane juridice) identificat cu 
Carte de Identitate/Cod Unic de Înregistrare ___________________________ având domiciliul/sediul în 
___________________, deținător al unui număr de ____ acțiuni reprezentând ______ % din totalul de 
841.301 acțiuni emise de societatea Comcereal S.A. („Societatea”), care îmi conferă dreptul la 
______ voturi în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, reprezentând ______ % din totalul 
drepturilor de vot, acționar în Registrul Acționarilor la Data de Referință 16 august 2021, având 
cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Comcereal S.A. ce va 
avea loc în data de 27.08.2021, ora 14.00 am, la sediul Societății, sau în data de 28.08.2021, la 
aceeași ora și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține la prima convocare, și de 
documentația pusă la dispoziție de Societate, în temeiul Articolului 208 din Regulamentul 
Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018, prin prezentul formular îmi exercit votul 
prin corespondență aferent acțiunilor pe care le dețin, după cum urmează: 
 

1. Aprobarea, conform prevederilor legale in vigoare a ”Politicii de remunerare” in cadrul 

Comcereal SA Slobozia. 

Pentru _______ Împotriva _______ Abținere ________ 

 

2. Aprobarea datei de 16.09.2021 ca Dată de Înregistrare, conform articolului 86 alineatul 1 al Legii 

nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, asupra cărora se 

răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și stabilirea datei de 15.09.2021 ca dată 

ex-date, conform articolului 2, alineatul 2, litera l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. 

Pentru _______ Împotriva _______ Abținere ________ 

 

3. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituire, 

pentru a semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, după caz, hotărârile prezentei 

Adunări Generale, documentele și cererile adoptate/întocmite, precum și pentru a efectua toate 

formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, cât 

și să întreprindă toate măsurile, să ia toate deciziile și să emită toate documentele ce ar putea fi 

necesare pentru ducerea la îndeplinire a tuturor măsurilor adoptate 

Pentru _______ Împotriva _______ Abținere ________ 

 

Notă:  Vă rugăm să vă indicați votul prin plasarea unui „X” în dreptul uneia dintre opțiunile 
„PENTRU”, „ÎMPOTRIVA” sau „ABȚINERE”. Plasarea unui „X” la mai mult de o opțiune sau 
neplasarea unui „X” pentru niciuna dintre opțiuni va însemna că votul este nul/nu va fi luat în 
considerare. 
Termenul pentru înregistrarea la Societate a formularelor de vot este 24 august 2021,  ora 
16.30. 
Formularul de vot se redacteaza in 2 exemplare originale, dintre care: un exemplar ramane la 
actionar iar un exemplar se va depune la sediul societatii. 
Anexez prezentului formular copia actului de identitate valabil/a certificatului de înregistrare 
emis de autoritatea competentă si conform legislatiei in vigoare, după caz. 
Data___________________________ 
___________________________(numele si prenumele acționarului persoană fizică) 
___________________________(semnătura acționarului persoană fizică) 
___________________________(denumirea acționarului persoană juridică) 
___________________________(numele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică) 
Semnătura______________________________ 


