
S.C. MECANPETROL SA 

Găeşti, str. Şos Bucureşti-Piteşti,  Km 70 judeţul Dâmboviţa. 

J15/255/1991  

C.U.I  R 934854 

 

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ 

PENTRU ADUNAREA GENERALA  ORDINARA  A ACTIONARILOR 

MECANPETROL convocata pentru data de 28.04.2015/29.04.2015 

 

 Pentru Adunarea Generală  Ordinară a Acţionarilor  S.C. Mecanpetrol SA . din data de  

data de 28.04. 2015, ora 14, la sediul societăţii din orasul Găeşti, str. Şos Bucureşti-Piteşti,  Km 

70 judeţul Dâmboviţa. 

 

 Subsemnatul ______________________________________________________, 

domiciliat în localitatea _______________________ , str. ___________________ , nr. ____ , ap. 

____, posesor al BI/CI seria ___ , nr. _________ , CNP nr. ________________________,**  sau  

 

 Subscrisa ______________________________________________________, cu sediul 

în _______________________ , str. ___________________ , nr. ____ , ap. ____ , înregistrată la 

O.R.C. sub nr. ___________________, cod fiscal ___________________, reprezentată legal de 

dl./dna. _________________________, în calitate de ___________________*  

 

 în calitate de ACŢIONAR la data de referinţă  14.04.2015 al  S.C. Mecanpetrol SA 

persoană juridică română, cu sediul  în Gaesti, Soseaua Bucuresti – Pitesti, Km 70   jud. 

Dambovita,  înregistrată la O.R.C Dambovita sub nr. J15/255/1991 având C.U.I  R 934854,     

(„Societatea”),  

 deţinând un număr de ______acţiuni, reprezentând _________ % din numărul total al 

acţiunilor S.C. Mecanpetrol SA  care îmi conferă dreptul la ________ voturi în Adunarea 

Generală a Acţionarilor, reprezentând ___________  % din numărul total de voturi,  

 în conformitate cu prevederile art. 18 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, prin 

prezentul formular 

 

  îmi exercit votul prin corespondenţă,   cu privire la  punctele de pe ordinea de zi a 

Adunării Generale    ordinare a Acţionarilor din data de 28.04.2015, ora 14, la sediul societăţii din 

orasul Găeşti, str. Şos Bucureşti-Piteşti,  Km 70 judeţul Dâmboviţa cu aceeaşi oră şi acelaşi loc, 

la o a doua convocare in 29.04.2015  după cum urmează:  

 

  1.   Prezentarea raportului Consiliului de Administraţie al S.C. MECANPETROL 

S.A. Găeşti cu privire la desfăşurarea activităţii economico-financiare  a anului 2014 

    

 Pentru   _______ Împotrivă ________  Abţinere ______ 

  

   

 2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul 2014. 
 

 

 Pentru   _______ Împotrivă ________  Abţinere ______ 

 

 3.    Aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere şi a anexelor la 

bilanţul anului 2014. 
  

  

       Pentru   _______ Împotrivă ________  Abţinere ______ 

 

 4. Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului net. 

 

 Pentru   _______ Împotrivă ________  Abţinere ______ 



 

 5.   Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015. 

 

 

 Pentru   _______ Împotrivă ________  Abţinere ______ 

 

 6.     Propunerea  datei de  22.05.2015 ca data de înregistrare a acţionarilor asupra 

cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de 21.05.2015 ca  ex date conform 

Regulamentului CNVM nr.6/2009. 

 

 Pentru   _______ Împotrivă ________  Abţinere ______ 

 

 

      7. Aprobarea mandatarii domnului Popescu Virgil Aurelian-Director General -  

pentru   aducerea la indeplinire a  prezentei hotarari,   mandatarul  putand  delega puterile 

acordate   si catre o alta persoana.       

 

 

 

 Anexez prezentului formular copia actului de identitate valabil (copia certificatului de 

inregistrare)  

 

Data ________________  

  

 

[numele si prenumele/denumirea acţionarului, în cazul acţionarului persoană juridică se va 

menţiona şi numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului, în clar, cu majuscule]  

_______________________________ [ semnătura]  

*** ___________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota:  
* se va completa numai pentru acţionarii persoane juridice  

** aplicabil numai în cazul acţionarilor persoane fizice  

*** în cazul persoanelor juridice, se va menţiona funcţia reprezentantului legal  

 

 

 
  
     
      

 


