
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Formular de vot prin corespondenta 
Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC SOCEP SA 

Convocată pentru 20 / 21 Ianuarie 2011 
 
 
Subsemnatul _________________________________(nume, prenume al acţionarului persoana fizică), 
identificat  prin ________(act de identitate),  seria _______,   numărul _____________, emis  de  către 
___________________________, la data de ____________________, domiciliat  în  localitatea 
____________________________________________________, cod numeric personal 
__________________________________, 
 
sau 
 
Subscrisa ___________________________________(denumirea acţionarului persoană juridică), cu 
sediul social în localitatea ___________________________________________, înregistrată la Oficiul 
registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ____________________ sub nr._____________________, 
având Cod Unic de Inregistrare_________________________,reprezentată legal prin 
________________________________________,* 
 
acţionar la data de referinţă, adică 03.01.2011, al SC SOCEP S.A., persoană juridică română, cu sediul 
situat Constanţa, Incinta Port, dana 34, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J13/643/1991, Cod Unic de Înregistrare RO 1870767 (denumită în continuare Societate), deţinând un 
număr de ______________________acţiuni, reprezentând _____________% din totalul de 343.425.744 
acţiuni emise de către Societate, care îmi conferă un număr de __________________ drepturi de vot în 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, reprezentând ___________% din totalul drepturilor de vot,  
 
având cunoştinţă de Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SC SOCEP SA pentru 
data de 20 Ianuarie 2011, pentru ora 10,00, respectiv pentru data de 21 Ianuarie 2010 (în cazul în care 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la prima convocare nu se va întruni cvorumul) şi de 
documentaţia pusă la dispoziţie de SC SOCEP SA în legătură cu ordinea de zi, 
 
în conformitate cu prevederile art. 18 din Regulamentul nr. 6/2009 al Comisiei Naţionale de Valorificare 
Mobiliară, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondenţă, după cum urmează: 
 
1. La punctul nr. 1 al ordinii de zi privind „Numirea ca auditor financiar al societatii a d-lui SĂCĂRIN 

MARIAN si fixarea duratei minime a contractului de audit ,  ca urmare a expirarii vechiului contract.” 
după cum urmează: 
 

„pentru”  
„împotrivă”  
„abtinere”  
 
Notă: Se va bifa cu „X” căsuţa corespunzătoare votului. Căsuţele celelalte nu se vor completa cu 
nici un semn. 
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2. La punctul nr. 2 al ordinii de zi, privind „Schimbarea componentei Consiliului de Administratie” 
dupa cum urmeaza : 

 

Numele Candidatului    „PENTRU”   „IMPOTRIVA”  „ABTINERE” 

1.   Ion Stanciu    

2.   Dumitru Carapiti    

3.    Daniel Lintes    

4.    Stere Cicio    

5.     Stelian  Grasu    

 
Notă:   Se va bifa cu „X” căsuţa corespunzătoare votului. Căsuţele celelalte nu se vor completa cu 
nici un semn. Lista completa cu persoanele care si-au depus candidatura pentru functia  de administrator 
a fost afisata pe site-ul societatii www.socep.ro incepand cu data de 30 decembrie 2010, data de 29 
decembrie 2010 fiind data limita pana la care s-au putut depune candidaturile.  

Persoanele care si-au depus candidatura sunt: Ion Stanciu, Dumitru Carapiti, Daniel Lintes, Stere 
Cicio, Stelian Grasu. 

 
In cazul in care unul dintre actionari  solicita  alegerea membrilor Consiliului de Administratíe prin 

aplicarea metodei votului cumulativ, reprezentantul actionarului va distribui voturile cumulate ale 
actionarului mandant, după cum urmează : 
 

Numele candidatului 
Numarul de voturi cumulate distribuite 

1.   Ion Stanciu  

2.   Dumitru Carapiti  

3.    Daniel Lintes  

4.    Stere Cicio  

5.     Stelian  Grasu  

TOTAL NUMAR VOTURI CUMULATE 
DETINUTE DE ACTIONARUL MANDANT 

 

 
Nota: Fiecare acţionar are dreptul de a-şi atribui voturile cumulate (voturile obţinute în urma înmulţiri 
voturilor deţinute de către orice acţionar, potrivit participării la capitalul social la data de referinţă, cu 
numărul administratorilor ce urmează să formeze consiliul de administraţie) uneia sau mai multor 
persoane propuse pentru a fi alese în consiliul de administraţie. Se vor înscrie numărul de voturi cumulate 
atribuite fiecărui candidat. Nu se va înscrie nimic în dreptul candidaţilor cărora nu li se atribuie voturi. 
Mandatul este nul dacă totalul voturilor atribuite este mai mare decât totalul voturilor cumulate deţinute. 

 

 
3. La punctul nr. 3 al ordinii de zi privind „Aprobarea mandatului de 4 ani al Consiliului de 

Administratie, incepand din data de 20.01.2011, pana la data de 20.01.2015.” după cum urmează: 
 

„pentru”  
„împotrivă”  
„abtinere”  
 
Notă: Se va bifa cu „X” căsuţa corespunzătoare votului. Căsuţele celelalte nu se vor completa cu 
nici un semn. 
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4. La punctul nr. 4 al ordinii de zi, privind „Aprobarea datei de 07 februarie 2011 ca data de 

inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital” dupa cum 
urmeaza : 

  
„pentru”  
„împotrivă”  
„abtinere”  
 
Notă: Se va bifa cu „X” căsuţa corespunzătoare votului. Căsuţele celelalte nu se vor completa cu nici un 
semn 
 
5. La punctul nr. 5 al ordinii de zi, privind „Imputernicirea d-lui Cicio Stere  sa depuna la Oficiul 

Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze 
mentiunile ce se impun” dupa cum urmeaza : 

  
„pentru”  
„împotrivă”  
„abtinere”  
 
Notă: Se va bifa cu „X” căsuţa corespunzătoare votului. Căsuţele celelalte nu se vor completa cu 
nici un semn. 
  
 
 
 
 
 
Anexez prezentei copia actului de identitate valabil / copia certificatului de înregistrare.** 
 
 
Data ______________________________ 
 
 
 
***_______________________________________________semnătura si stampila 
 
 
 
****_________________________________________________ 
(numele, prenumele acţionarului persoana fizică sau a reprezentantului legala al acţionarului 
persoana juridică, în clar cu majuscule) 
 
Notă : 
*se va completa numai pentru persoanele juridice. 
** în cazul persoanelor fizice, se va ataşa o copie a actului de identitate; în cazul persoanelor juridice 
se va ataşa o copie a certificatului de înmatriculare. 
*** în cazul acţionarilor persoane juridice, sub sanctiunea nulitatii, se va aplica şi ştampila valabilă. 
**** în cazul acţionarilor persoane juridice, se va menţiona funcţia reprezentantului legal. 
 

Prezentul formular va fi depus, în original, la sediul social al SC SOCEP SA  din Constanţa, Incinta 
Port, dana 34, cel mai târziu la data de 18.01.2011, orele 16,00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului de 
vot în adunare. 

Prezentul formular se va putea ridica de la sediul societăţii, Incinta Port, dana 34, Constanţa, de la 
Oficiul Juridic sau de pe site-ul societăţii www.socep.ro, începând cu data de 20.12.2010. 


