
Formular exprimare vot prin corespondenta 
conform art. 18 alin. 2 Regulament CNVM 6/2009 

 
 

Subscrisa/subsemnatul ___________________________, cu sediul in/domiciliat in 
_____________nr._______, avand CUI/CNP _____________, nr. inregistrare ORC____________, 
reprezentata legal prin administrator_________________, detinato(a)r(e) a unui numar de 
____________actiuni emise de S.C.COMTRAM SA , reprezentand ___________din capitalul 
social, care imi confera dreptul la __________ voturi in adunarea generala a actionarilor, imi 
exprim, prin prezentul formular, in conformitate cu dispozitiile art. 18 alin. 2 din Regulamentul 
CNVM 6/2009, votul aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de 
referinta 10.04.2017 cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a 
Actionarilor convocata pentru data de 21.04.2017 si anume: 
 

 
Nr. 
crt 

 
Ordinea de zi 

 

Pentru  
Impotriva 

Abtinere 

 
 
 
 

1. 

  

Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor 
financiare anuale incheiate pentru exercitiul financiar  
2016 

   

 
 

1.1. 

Propuneri pentru acoperirea pierderilor: 

Consiliul de administratie propune ca pierderea anului 
2016 sa fie recuperata din profitul anilor urmatori 

   

 
 
 

2. 

 

 Prezentarea si dezbaterea Raportului Comisiei de 
Cenzori privind raportul de gestiune al Consiliului de 
Administratie 

 

   

 
 

3. 

Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de 
gestiune al Consiliului de Administratie si descarcarea 
de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 
financiar 2016 

   

 
 

4. 

Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului 
auditorului extern asupra situatiilor financiare 
contabile incheiate la 31.12.2016 

   

 
 

5. 

Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Proiectului 
Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de 
investitii pentru anul 2017 

   

 
 

6. 

 
Aprobarea datei de 10.05.2017, ca data de înregistrare 
a acţionarilor şi a datei de 09.05.2017 ca ex-date. 
 

   

 
Data ________________ 
_______________________________________ 
(numele, prenumele actionarului, cu majuscule) 
(semnatura actionarului – persoana fizica sau reprezentant persoana juridica) 
Prin completarea si semnarea prezentului formular imi asum obligatia de a transmite un exemplar 
din prezentul formular, in original, la sediul S.C. COMTRAM S.A in timp util, astfel incat acesta sa 
fie inregistrat, la sediu, cel tarziu la data de 17.04.2017. 
 



P R O C U R A   S P E C I A  
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Comtram S.A. Sibiu 

 din data de 21.04.2017 
 

Subscrisa _________________________________________________________________,  
cu sediul social in ______________________________________ inregistrata la Registrul 
Comertului sub numarul _________________________cod unic de 
inregistrare_________________________, reprezentata legal prin 
_______________________________, in calitate de ____________________ detinatoare a unui 
numar de______________actiuni cu valoare nominala de _____________lei/actiune, emise de 
Societatea COMTRAM SA SIBIU, reprezentand  ______ % din capitalul social,  care ne confera 
dreptul la  un numar _____________ voturi in Adunarea Generala Extarordinara a Actionarilor, prin 
prezentul inscris numeste pe  _____________________________, identificat cu B.I/C.I, 
seria_________, nr.__________________, eliberat de Politia _____________________, la data de 
____________ CNP____________________, ca reprezentant in Adunarea Generala Ordinara a 
Actionarilor Societatii COMTRAM SA SIBIU, ce va avea loc in data 21.04.2017, ora 14.00, la 
sediul societatii din Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 75 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din 
24.04.2017, la aceeasi ora si la aceeasi adresa, daca cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura, sa 
exercite dreptul de vot aferent detinerilor ______________________________________ 
inregistrate in Registrul Actionarilor, dupa cum urmeaza:  

 

 
Nr. 
crt 

 
Ordinea de zi 

 

Pentru  
Impotriva 

Abtinere 

 
1. 

 Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor 
financiare anuale incheiate pentru exercitiul financiar  
2016 

   

1.1 Propuneri pentru acoperirea pierderilor: 

Consiliul de administratie propune ca pierderea anului 
2016 sa fie recuperata din profitul anilor urmatori 

   

 
2. 

 Prezentarea si dezbaterea Raportului Comisiei de 
Cenzori privind raportul de gestiune al Consiliului de 
Administratie 

   

 
 

3. 

Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de 
gestiune al Consiliului de Administratie si descarcarea 
de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 
financiar 2016 

   

 
 

4. 

Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului 
auditorului extern asupra situatiilor financiare 
contabile incheiate la 31.12.2016 

   

 
 

5. 

Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Proiectului 
Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de 
investitii pentru anul 2017 

   

 
6. 

Aprobarea datei de 10.05.2017, ca data de înregistrare 
a acţionarilor şi a datei de 09.05.2017 ca ex-date. 

   

 

Data ________________ 
_______________________________________ 
(numele, prenumele actionarului, cu majuscule) 
(semnatura actionarului – persoana fizica sau reprezentant persoana juridica) 

 Ştampila pentru persoana juridică 


