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BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ  
pentru persoane fizice 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) din 30(31).08.2017 

 

Subsemnatul,  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …, având codul numeric personal - CNP 

(sau numărul de înregistrare echivalent în registrul acționarilor - pentru acționarii nerezidenți) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

deținător a  … … … … … … … … … … … …acțiuni emise de Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. Arad, 

reprezentând … … … … … % din totalul acțiunilor emise, care îmi conferă dreptul la … … … … … … … … voturi în AGOA, 

reprezentând … … … … … % din totalul drepturilor de vot în AGOA care va avea loc în data de 30.08.2017, ora 10:00 (prima 

convocare), sau în data de 31.08.2017, ora 10:00 (a doua convocare), la sediul societății din Arad, Calea Victoriei 35A, îmi 

exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele la 18.08.2017 (data de referință), după cum urmează:  

 

Rezoluții supuse aprobării AGOA propuse de Consiliul de Administrație: Pentru Împotrivă Abținere 

1. Se aprobă situațiile financiare consolidate întocmite pentru anul încheiat la 31 decembrie 
2016, întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile 
entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere 
Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, pe baza discuțiilor și a 
rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar. 

   

2. Se aprobă data de 19 septembrie 2017 ca dată de înregistrare (18 septembrie 2017 ca ex 
date) în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, ale 
Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DATA SEMNĂRII  NUME ȘI PRENUME ACȚIONAR  
   (se va completa numele și prenumele în clar, cu majuscule) 

    
  SEMNĂTURA  

   
(semnătură acționar / reprezentant legal al instituției de 
credit custode) 

 
NOTĂ:  Termenul limită pentru înregistrarea buletinului de vot prin corespondență la sediul central al SIF Banat-Crișana este data de  

28 august 2017, ora 10:00. 

În cazul în care buletinul de vot urmează să fie transmis de acționar prin poștă sau curier, semnătura acționarului, trebuie să fie 

legalizată pe buletinul de vot de către un notar public. Buletinele de vot legalizate  în afara României vor fi și apostilate 

(supralegalizate). 
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DOCUMENTE CARE ÎNSOȚESC BULETINUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ 

□ Copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în 
lista acționarilor SIF Banat-Crișana la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA 

□ Originalul declarației pe proprie răspundere dată de instituția de credit care transmite buletinul de vot prin corespondență - semnată 
de un reprezentant legal al acesteia (singurul document însoțitor solicitat în cazul în care buletinul de vot prin corespondență este 
transmis de către o instituție de credit care prestează servicii de custodie pentru acționar) 

□ Documentele în original reprezentând legalizarea semnăturii acționarului de către un notar public - în toate situațiile în care buletinul 
de vot prin corespondență a fost expediat la Societate prin poștă sau curier, cu excepția situației în care a fost trimis în baza unei 
împuterniciri generale acordate unui intermediar sau avocat, conform prevederilor legale și procedurii AGA. Buletinele de vot 
legalizate  în afara României vor fi și apostilate (supralegalizate).  

 

COMPLETAREA BULETINULUI DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ 
Procedura de completare a buletinului de vot prin corespondență este disponibilă pe internet, la adresa www.sif1.ro.  

 

TRANSMITEREA BULETINULUI DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ 

□ în original, cu semnătura acționarului legalizată de un notar public – în cazul buletinului de vot transmis prin poștă sau orice 
formă de curierat la sediul central al Societății din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, în scopul verificării identității acționarilor, sub 
sancțiunea pierderii dreptului de vot; buletinul de vot prin corespondență se introduce într-un plic pe care se menționează în clar și 
cu majuscule: „BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ – NUME, PRENUME/DENUMIRE ACȚIONAR, CNP/CUI”; „PENTRU 
AGA”;  

□ prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa 
aga@sif1.ro, în scopul verificării identității acționarilor, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.   

Notă: Conform prevederilor Legii 455/2001 semnătura electronică extinsă reprezintă acea semnătură electronică care îndeplinește 
cumulativ următoarele condiții: (i) este legată în mod unic de semnatar; (ii) asigură identificarea semnatarului; (iii) este creată prin 
mijloace controlate exclusiv de semnatar; (iv) este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în așa fel încât orice 
modificare ulterioară a acestora este identificabilă. 

 

http://www.sif1.ro/

