
 

 

 
Electromontaj SA・Strada Candiano Popescu 1, 040581, București, România・electromontaj.ro 
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BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ 

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 
Electromontaj S.A. 

din data de 25/26 mai 2021, ora 10:00 
 

 
Subsemnata/ul _______________________________________ (numele și prenumele acționarului persoană 
fizică), cetățean român, cu domiciliul în 
_______________________________________________________________, posesor al CI/BI seria _____ 
nr. ______________, CNP _____________________________, deținător al unui număr de __________ 
acțiuni/drepturi de vot, înregistrat în Registrul Acționarilor la data de referință, emise de Electromontaj S.A., 
cu sediul social în București, Str. Candiano Popescu nr. 1, Sector 4, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. 
J40/1099/1991, C.U.I. RO566 (denumită în cele ce urmează ”Societatea”), 

având cunoştinţă de Ordinea de zi propusă și materialele pentru Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor convocată pentru data de 25 mai 2021, ora 10:00 – prima convocare, respectiv 26 mai 2021, 
ora 10:00 – a doua convocare, care iși va desfășura lucrările la sediul social al Societății, prin prezentul 
formular îmi exercit dreptul de vot prin corespondență, după cum urmează: 
 
 

1. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 
2020, pe baza Raportului Administratorilor și Raportului Auditorului Financiar.  
 

Pentru Abținere Împotrivă 

   

Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau 
„ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este 
considerat nul/ nu se consideră exercitat. 

 
 

2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea propunerii de repartizare a profitului Societății aferent 
exercitiului financiar 2020. 
 

Pentru Abținere Împotrivă 

   

Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau 
„ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este 
considerat nul/ nu se consideră exercitat. 

 
 

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii pentru exerciţiul financiar aferent anului 
2020. 
 
3.1. Descărcarea de gestiune a administratorului Mihai Caunii 
 

Pentru Abținere Împotrivă 

   

Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau 
„ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este 
considerat nul/ nu se consideră exercitat. 
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3.2. Descărcarea de gestiune a administratorului Stelian Tătar 
 

Pentru Abținere Împotrivă 

   

Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau 
„ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este 
considerat nul/ nu se consideră exercitat. 

 

3.3. Descărcarea de gestiune a administratorului Gabriel Sbarcea 
 

Pentru Abținere Împotrivă 

   

Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau 
„ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este 
considerat nul/ nu se consideră exercitat. 

 
3.4. Descărcarea de gestiune a administratorului Nicolae Gherguș 
 

Pentru Abținere Împotrivă 

   

Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau 
„ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este 
considerat nul/ nu se consideră exercitat. 

 

3.5. Descărcarea de gestiune a administratorului LAND FOR TOMORROW S.R.L., 
 

Pentru Abținere Împotrivă 

   

Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau 
„ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este 
considerat nul/ nu se consideră exercitat. 

 

3.6. Descărcarea de gestiune a administratorului LCL GRUP S.R.L. 
 

Pentru Abținere Împotrivă 

   

Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau 
„ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este 
considerat nul/ nu se consideră exercitat. 

 

3.7. Descărcarea de gestiune a administratorului LOM REAL ESTATE SERVICES S.R.L. 
 

Pentru Abținere Împotrivă 

   

Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau 
„ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este 
considerat nul/ nu se consideră exercitat. 

 
 

4. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021. 
 

Pentru Abținere Împotrivă 
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Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau 
„ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este 
considerat nul/ nu se consideră exercitat. 

 
5. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea programului de investiţii pe anul 2021. 

 

Pentru Abținere Împotrivă 

   

Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau 
„ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este 
considerat nul/ nu se consideră exercitat. 
 
 

6. Aprobarea nivelului  împrumuturilor bancare, creditelor comerciale și garanțiilor în anul 2021 și 
mandatarea Consiliului de Administrație în vederea alegerii instituțiilor bancare și a stabilirii 
condițiilor contractuale. 
 

Pentru Abținere Împotrivă 

   

Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, 
„ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se 
bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat. 
 
 

7. Delegarea de atribuţii ale AGOA către Consiliul de Administraţie. 
 

Pentru Abținere Împotrivă 

   

Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, 
„ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se 
bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat. 
 
 

8. Aprobarea Contractului Colectiv de Muncă pentru anii 2021-2023. 
 

Pentru Abținere Împotrivă 

   

Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, 
„ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se 
bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat. 
 
 

9. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație dl Mihai Caunii, cu posibilitate de 
substituire, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii AGOA, a efectuării tuturor 
formalităților de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
București, Monitorul Oficial, sau oriunde va fi cazul. 
 

Pentru Abținere Împotrivă 
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Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau 
„ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este 
considerat nul/ nu se consideră exercitat. 
 
 

DATA: _________________            
 
 

NUME ȘI PRENUME__________________________________________ 

(Numele şi prenumele acţionarului persoană fizică ȋn clar, cu majuscule) 

 

SEMNĂTURA: _______________________ 

(Semnătura acţionarului persoană fizică) 

 
 

 Notă: 

Buletinul de vot prin corespondență va fi primit la sediul Societății cu cel puțin două zile înainte de data AGOA. 

Buletinul de vot pentru persoana fizică acƫionar al Societăƫii va fi însoțit de copia actului de identitate. 
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