
 

*în cazul acţionarului persoană juridică, se va menţiona funcţia reprezentantului legal 

**în cazul acţionarului persoană juridică, se va aplica şi ştampila valabilă 

 

 

 

FORMULAR  DE  VOT  PRIN  CORESPONDENȚĂ 
pentru A.G.O.A. din data de 10.05.2019 

 

 
Subsemnatul, ________________________________________, domiciliat în _______________ 

_______________________________________________, identificat prin act de identitate _____ seria 

_____ nr. __________, eliberat de _______________, la data de ________________, având codul 

numeric personal _____________________________, deţinător a ______________ acţiuni emise de S.C. 

BAD Rulmenți S.A. Braşov, înmatriculată la ORC Braşov sub nr. J08/34/1991, CIF RO1094542, care îmi 

conferă un număr de ______________ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. BAD 

Rulmenți S.A.  

sau 

Subscrisa, ___________________________________________________________, cu sediul în 

____________________________________________, înregistrată la ORC ______ sub nr. ___________, 

având CIF _________ deţinătoare a _____________ acţiuni emise de S.C. BAD Rulmenți  S.A., 

înmatriculată la ORC Braşov, sub nr. J08/34/1991, CIF RO1094542, care îmi conferă un număr de 

_____________ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC BAD Rulmenţi SA, reprezentată 

legal prin ______________________________________, în calitate de ____________________, posesor 

al BI/CI seria____ numărul _______________, doresc să îmi exercit dreptul de vot prin corespondenţă 

asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor BAD RULMENȚI SA, 

care va avea loc în data de 10 mai 2018, ora 12.00  la sediul societății, situat în Brasov, Str. Zizinului 

nr. 111, sau la data ţinerii celei de-a doua adunări, 11 mai a.c., în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea 

ţine, din lipsă de cvorum: 

 

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pe anul 2018; 

Pentru _______________ Împotrivă ______________ Abţinere ___________ 
 

2. Aprobarea Bilanţului Contabil, Contului de profit şi pierdere, notele la bilanţ. Profitul net 

înregistrat la data de 31.12.2018, în valoare de 79.947,90 lei, se hotărăște să fie repartizat la alte 

rezerve din profit;  

Pentru _______________ Împotrivă ______________ Abţinere ___________ 
 

3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru activitatea desfăşurată în 

exerciţiul financiar pe anul 2018; 

Pentru _______________ Împotrivă ______________ Abţinere ___________ 
 

4. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul financiar 2019; 

Pentru _______________ Împotrivă ______________ Abţinere ___________ 
 

5. Aprobarea contractul de audit intern cu firma Soft Cont SRL Braşov;  

Pentru _______________ Împotrivă ______________ Abţinere ___________ 
 

6. Împuternicirea Directorului General, dna. Găman Constanţa, cu ducerea la îndeplinire şi publicare 

a hotărârii acţionarilor, precum şi să reprezinte interesele societăţii în toate relaţiile cu terţe 

persoane juridice şi fizice, bănci, notar, Camera de Comerţ, Oficiul Registrului Comerţului, să 

întocmească toate formalităţile şi să semneze documentele, semnătura fiindu-ne opozabilă; 

Pentru _______________ Împotrivă ______________ Abţinere ___________ 
 

Acţionarul îşi asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă, transmiterea în siguranţă și 

la timp a prezentului formular de vot pentru a putea fi luat în calcul votul în Adunare. 

 

Data _________________     Numele şi prenumele acţionarului 

persoană fizică sau a reprezentantului 

legal al acționarului persoană juridică 

(în clar, cu majuscule) 

 

*_______________________________ 

 

**______________________________ 

                     (semnătura) 


