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ROMAERO S.A.   

 
FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ 

 
Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ROMAERO S.A. din data de 

26/27.07.2012, ora 14.00 la sediul societăţii din Bucureşti, Bd. Ficusului, nr. 44, sector 1. 
 

Subsemnatul ______________________________________________________, domiciliat 
în localitatea _______________________ , str. ___________________ , nr. ____ , ap. ____ , 
posesor al BI/CI seria ___ , nr. _________ , CNP nr. ________________________,** 
 
sau 
 
Subscrisa ______________________________________________________, cu sediul în 
_______________________ , str. ___________________ , nr. ____ , ap. ____ , înregistrată la 
O.R.C. sub nr. ___________________, cod fiscal ___________________, reprezentată legal 
de dl./dna. _________________________, în calitate de ___________________* 
 
în calitate de ACŢIONAR la data de referinţă 16.07.2012 al ROMAERO S.A., persoană juridică 
română, cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Ficusului, nr. 44, sector 1, înregistrată în Registrul 
Comerţului sub nr. J40/3940/1991, având C.U.I. 1576401 („Societatea”),  
 
deţinând un număr de ______________________________ acţiuni, reprezentând  
______________________________ % din numărul total al acţiunilor ROMAERO S.A., care 
îmi conferă dreptul la __________________________ voturi în Adunarea Generală a 
Acţionarilor, reprezentând ______________________________ % din numărul total de 
voturi, 
 

în conformitate cu prevederile art. 18 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, prin prezentul 

formular îmi exercit votul prin corespondenţă, aferent deţinerilor mele înregistrate în 

Registrul Acţionarilor, cu privire la toate punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale 

Ordinare a Acţionarilor din data de 26.07.2012 ora 14.00, la sediul societăţii din Bucureşti, 

Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 27.07.2012, aceeaşi oră şi acelaşi loc, 

la o a doua convocare, după cum urmează: 

 
1. Aprobarea revocării domnului Todea Andrei Barbu din funcţia de membru al 

Consiliului de Administraţie al Societăţii. 
 
                         Pentru                               Împotrivă                             Abţinere 

 

2. Numirea unui membru al Consiliului de Administraţie pentru un mandat de 4 ani de 
la data prezentei hotărâri. 

 



 2 

Nume candidat Pentru  Împotrivă Abţinere 

1.    

2.    

3. 

 

   

 

3. Amânarea discutării confirmării Consiliului de Administraţie al Societăţii într-o 
formulă cu şapte membri, conform prevederilor Actului Constitutiv al Societăţii, 
având în componenţa pe dl. Zaharia Radu Vasile, dl. Dia Corneliu, dl. Dinu Marian, 
dl. Chiurtu Nicolae Radu, Ionel Florin şi dl. Metes Calin la care se adaugă cel de-al 
şaptelea membru al Consiliului de Administraţie, ce va fi numit numit conform 
punctului 2 de pe ordinea de zi, mandatul fiecărui membru al Consiliului de 
Administraţie fiind de 4 ani de la de la data la care fiecare membru al Consiliului de 
Administraţie a fost numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor, conform art. 16 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societăţii. 

 
                         Pentru                               Împotrivă                             Abţinere 

 

4. Confirmarea Consiliului de Administraţie al Societăţii într-o formulă cu şapte 
membri, conform prevederilor Actului Constitutiv al Societăţii, având în 
componenţa pe dl. Zaharia Radu Vasile, dl. Dia Corneliu, dl. Dinu Marian, dl. Chiurtu 
Nicolae Radu şi dl. Metes Calin la care se adaugă cei doi membri ai Consiliului de 
Administraţie care vor fi numiţi conform punctelor 2 şi 12 de pe ordinea de zi, 
mandatul fiecărui membru al Consiliului de Administraţie fiind de 4 ani de la de la 
data la care fiecare membru al Consiliului de Administraţie a fost numit prin 
Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, conform art. 16 alin. (3) din 
Actul Constitutiv al Societăţii. 

Membru Consiliu de 
Administraţie 

Pentru  Împotrivă Abţinere 

1. Zaharia Radu Vasile    

2. Dia Corneliu    

3. Dinu Marian    

4. Chiurtu Nicolae Radu    

5. Metes Calin    
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6.     

7.    

 

5. Amânarea discutării în vederea aprobării încheierii unor contracte de administrare 
cu membrii Consiliului de Administraţie al Societăţii. 

 
                         Pentru                               Împotrivă                             Abţinere 

 

6. Aprobarea unui contract cadru de contract de administraţie care va fi încheiat cu 
fiecare dintre administratorii Societăţii. 

 
                         Pentru                               Împotrivă                             Abţinere 

 

7. Amânarea discutării referitor la împuternicirea Directorului General al Societăţii 
pentru semnarea contractelor de administrare în numele şi pe seama Societăţii 

 
                         Pentru                               Împotrivă                             Abţinere 

 

8. Desemnarea de către acţionari a unei/unor persoane care să semneze în numele şi 
pe seama acţionarilor contractele de administraţie care se încheie cu fiecare 
administrator 

 
                         Pentru                               Împotrivă                             Abţinere 

 

9. Aprobarea datei de 20.08.2012 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a 
acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 din legea 297/2004 
privind piaţa de capital. 

 
                         Pentru                               Împotrivă                             Abţinere 
 

10. Împuternicirea doamnelor Ionescu Anamaria, identificată cu CI seria RX nr. 277882 
si Dragoi Mihaela, identificată cu CI seria RD nr. 474848 având funcţiile de consilieri 
juridici în cadrul Societăţii, pentru a îndeplini toate formalităţile necesare în 
vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la 
Registrul Comerţului. 
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                         Pentru                               Împotrivă                             Abţinere 
 
 

11. Aprobarea revocării dl. Ionel Florin din funcţia de membru al Consiliului de 
Administraţie al Societăţii. 

 
                         Pentru                               Împotrivă                             Abţinere 
 

12. Numirea unui membru al Consiliului de Administraţie pentru un mandat de 4 ani, 
de la data prezentei hotărâri. 

Nume candidat Pentru  Împotrivă Abţinere 

1.    

2.    

3.    

 

Data  ________________  
  ________________  
 
 [numele si prenumele/denumirea acţionarului, în cazul acţionarului persoană juridică se va 
menţiona şi numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului, în clar, cu majuscule] 

_________________  [ semnătura] 
 
***  ________________  
 
Nota: 
* se va completa numai pentru acţionarii persoane juridice 
** aplicabil numai în cazul acţionarilor persoane fizice 
*** în cazul persoanelor juridice, se va menţiona funcţia reprezentantului legal  
 
 


