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FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA 
 

□ Acționar persoană fizică 

Subsemnatul(a)_______________________________________________, cu domiciliul în _____________________, 

str. ____________________________ nr. ______, bl. _____, et. ____, ap. _____, sector / județ _________________ 

identificat/ă cu BI/CI seria ____, nr. __________, emis de ___________, la data de ___________, cu valabilitate până 

la ____________, CNP _____________________ , 

respectiv 

 
□ Acționar persoană juridică 

Subscrisa ____________________________________________________, cu sediul social în ___________________, 

str. ____________________________ nr. ______, bl. _____, et. ____, ap. _____, sector / județ __________________, 

înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul _______________, Cod de Identificare Fiscală _________________,  

 

□ prin reprezentantul legal / convențional 

Dl./Dna.____________________________________________________, cu domiciliul în _____________________, 

str. ____________________________ nr. ______, bl. _____, et. ____, ap. _____, sector / județ _________________ 

identificat/ă cu BI/CI seria ____, nr. __________, emis de ___________, la data de ___________, cu valabilitate până 

la ____________, CNP _____________________ , în baza      □  procurii nr._____/___________, 

□ _________________ ______________ (alt document oficial care să ateste  calitatea de reprezentant legal) 

 

deținător al ________________ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,1 lei, din 

totalul de 14.100.000 acțiuni emise de IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A., cu sediul social în Ploiești, 

str. Rudului 162, societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș cu nr. 

J29/330/2015, având  cod unic de înregistrare 34184455, care îmi conferă dreptul la ______________% voturi din 

totalul de drepturi de vot în Adunarea Generală a Acționarilor Societății 

 

având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care va avea loc în Soseaua Vestului, Nr. 

1A, incinta West Mall, etaj 4 din Ploiesti, Prahova, în data de 19 august 2019, ora 12:00, respectiv în data de 22 august 

2019, ora 12:00, la aceeași adresă cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință 09.08.2019 în cazul în care cea dintâi nu 

se va putea ține, precum și de documentele și materialele informative aferente acesteia și propunerile de hotărâri, 

 

prin acest buletin de vot înțeleg să particip și să îmi exercit prin corespondență drepturile de vot aferente 

deținerilor de acțiuni înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință (09.08.2019) asupra 

punctelor înscrise pe ordinea de zi a acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, după cum urmează: 

 

(se va bifa  cu „X” opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare) 

1. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație pe postul rămas vacant ca urmare a demisiei dnei Dumitrescu 

Corina Mihaela, pe durata rămasă până la expirarea mandatului acordat inițial doamnei Dumitrescu Corina Mihaela. 

 

VOTUL  PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

Candidat:  
___________________________________ 

   

2. Fixarea remunerației cuvenite membrului nou numit al Consiliului de Administrație. Propunerea Consiliului de 

administrație: menținerea aceluiași nivel de remunerare ca al predecesorului stabilit prin hotărârea AGEA nr. 

2/23.01.2019 
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VOTUL  PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

Fixarea remuneraţiei cuvenite noului membru al Consiliului 

de Administraţie conform propunerii CA 

   

3. Aprobarea datei de 4 septembrie 2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng 

efectele hotărârii AGOA 

VOTUL  PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

Aprobarea datei de 04.09.2019 ca dată de înregistrare 

pentru identificarea acționarilor asupra cărora urmează să 

se răsfrângă efectele acestor hotărâri. 

   

4. Mandatarea domnului Stroe Cezar Cătălin pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și 

publicării hotărârilor AGOA. 

VOTUL  PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

Mandatarea domnului Stroe Cezar Cătălin pentru 

îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea 

înregistrării și publicării hotărârilor AGOA. 

   

  

Subsemnatul(a) / Subscrisa îmi asum pe deplin și exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse în acest 

document, în calitate de acționar al Societății IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. 

 

 

DATA SEMNĂRII __________________  ACȚIONAR ______________________________________ 
(Numele, prenumele / Denumirea, cu majuscule) 

Reprezentant legal (dacă e cazul)_________________________ 

 Semnătura _____________________________________ 
          (semnătura acționarului persoană fizică /  

semnătura reprezentantului legal și ștampila acționarului persoană juridică) 

 

Persoana împuternicită (dacă este cazul) ___________________________ 
(Numele și prenumele) 

Semnătura _____________________________________ 

 

Precizări 

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă, completă și transmiterea în siguranță a prezentului formular 

de vot. 

În cazul în care formularul de vot prin corespondență este ilizibil, conține opțiuni contradictorii sau confuze cu privire la toate 

și/sau la oricare dintre punctele inserate pe ordinea de zi sau conține voturi exprimate condiționat, formularul de vot va fi luat în 

considerare pentru stabilirea cvorumului, dar nu va fi luat în considerare pentru stabilirea majorității referitoare la punctele înscrise 

pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, exercitarea necorespunzătoare a dreptului de vot. 

În cazul în care formularul de vot prin corespondență nu oferă toate informațiile necesare identificării acționarului votant prin 

corespondență și a drepturilor de vot ale acestuia si/sau nu ajunge la Societate, în original, însoțit de documentele oficiale 

doveditoare ale calității de acționar și / sau reprezentant legal, acesta se consideră nul de drept și nu va fi luat în considerare la 

stabilirea condițiilor de cvorum și majoritate. 

Prezentul buletin de vot este valabil și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGOA din data de data de 22 august 2019, ora 

12:00, în cazul în care adunarea nu se întrunește legal și statutar la prima convocare în data de 19 august 2019 

Prezentul formular de vot prin corespondență se va înregistra la adresa Soseaua Vestului, Nr. 1A, incinta West Mall, etaj 4 din 

Ploiesti, Prahova secretariat până cel târziu cu  48 ore înainte de întrunirea Adunării  Generale a Acționarilor. Acesta se va 

transmite în original, împreună cu restul documentelor însoțitoare, prin orice formă de curierat, într-un plic pe care se menționează 
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în clar și în majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. DIN 

DATA DE 19/22 AUGUST 2019”.  

Formularul de vot, semnat olograf, va fi însoțit de: 

□ copia actului de identitate al acționarului persoană fizică, conformă cu originalul; 

□ certificatul de înregistrare al acționarului persoană juridică, în copie conformă cu originalul;  

□ certificatul constatator al acționarului persoană juridică, eliberat de Registrul Comerțului sau document oficial echivalent care 

să ateste calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul formularului, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării 

anunțului de convocare a AGOA, în original sau în copie conformă cu originalul;  

□ copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, conformă cu originalul 

□ dacă este cazul, un exemplar al împuternicirii speciale / generale; 

□ dacă este cazul, copia actului de identitate al mandatarului (persoanei împuternicite), conformă cu originalul; 

Buletinul de vot prin corespondență împreună cu documentele doveditoare se pot transmite și prin poșta electronică, cu semnătură 

electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email gabriela@ihunt.ro  

Prezentul formular de vot prin corespondență devine nul și neavenit dacă acționarul participă la întrunirea AGOA sau trimite, în 

termenul precizat, alt formular valid de vot prin corespondență datat ulterior acestui formular. 

 

 

 


