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Formular de vot prin corespondenta 
Pentru AGOA si AGEA a SC SOCEP SA 
Convocată pentru 29 / 30 Aprilie 2014 

 
 
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 Înregistrare ______________________, 
reprezentată legal prin ________________________________________,* 
 
acţionar la data de referinţă, adică 17.04.2014, al SC SOCEP S.A., persoană juridică 
română, cu sediul situat în 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 AGOA si AGEA a SC SOCEP SA pentru data de 29 
Aprilie 2014, pentru ora 10,00,  respectiv pentru data de 30 Aprilie 2014 (în cazul în care 
pentru Adunarea Generală  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 a 
Valorilor Mobiliare, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondenţă, după cum 
urmează: 
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I. Modul de exprimare a votului pentru AGOA: 
 

1. La punctul nr. 1 al ordinii de zi,privind „Aprobarea situatiilor financiare  pentru anul 2013, 
insotite de Raportul auditorilor” după cum urmează: 

 

„pentru”  
„împotrivă”  
„abtinere”  
 
Notă: Se va bifa cu „X” căsuţa corespunzătoare votului. Căsuţele celelalte nu se vor 
completa cu niciun semn. 
 

2. La punctul nr. 2 al ordinii de zi, privind „Aprobarea Raportului de activitate al 
Directoratului  pentru exercitiul financiar al anului 2013 si descarcarea de gestiune a 
administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2013” după 
cum urmează: 

 

„pentru”  
„împotrivă”  
„abtinere”  
 
Notă: Se va bifa cu „X” căsuţa corespunzătoare votului. Căsuţele celelalte nu se vor 
completa cu niciun semn. 
 

3. La punctul nr. 3 al ordinii de zi, privind „Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 
2013” dupa cum urmează: 

 

„pentru”  
„împotrivă”  
„abtinere”  
 
Notă: Se va bifa cu „X” căsuţa corespunzătoare votului. Căsuţele celelalte nu se vor 
completa cu nici un semn. 
 

4. La punctul nr. 4 al ordinii de zi, privind „Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi 
programul de investiţii pentru anul 2014” după cum urmează: 

 
„pentru”  
„împotrivă”  
„abtinere”  
 
Notă: Se va bifa cu „X” căsuţa corespunzătoare votului. Căsuţele celelalte nu se vor 
completa cu niciun semn. 
 

5. La punctul nr. 5 al ordinii de zi, privind „Aprobarea datei de 16 mai 2014 ca dată de 
înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital” 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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6. La punctul nr. 6 al ordinii de zi, privind „Împuternicirea d-lui Cicio Stere  să depună la 
Oficiul Registrului Comerţului Constanţa hotărârea adunării generale ordinare a 
acţionarilor şi să efectueze menţiunile ce se impun” 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. 
 

II. Modul de exprimare a votului pentru AGEA: 
 

1. La punctul nr. 1 al ordinii de zi,privind „Aprobarea modificarii art. 17, alin. 1 si alin. 2 din   
Actul Constitutiv care vor avea urmatorul cuprins :  

“Conducerea societăţii revine în exclusivitate Directoratului. Membrii Directoratului 
sunt desemnati de catre Consiliul de Supraveghere, care stabileste numarul membrilor, 
durata mandatului si structura  Directoratului.. 

Durata mandatului membrilor Directoratului este de pana la 4 ani. Membrii 
Directoratului sunt reeligibili. Membrii Directoratului pot fi revocaţi oricând de Consiliul de 
Supraveghere.” după cum urmează: 

 

„pentru”  
„împotrivă”  
„abtinere”  
 
Notă: Se va bifa cu „X” căsuţa corespunzătoare votului. Căsuţele celelalte nu se vor 
completa cu niciun semn. 
 

2. La punctul nr. 2 al ordinii de zi, privind „Aprobarea modificarii Actului Constitutiv in 
sensul inlocuirii sintagmei “societate comerciala” cu termenul “societate” după cum 
urmează: 

 
„pentru”  
„împotrivă”  
„abtinere”  
 
Notă: Se va bifa cu „X” căsuţa corespunzătoare votului. Căsuţele celelalte nu se vor 
completa cu niciun semn. 
 

3. La punctul nr. 3 al ordinii de zi, privind „Aprobarea desfiintarii urmatoarelor sedii 
secundare : 

a. Mun. Constanta, str. Mircea cel Batran, nr. 152 bis, et. 5, ap. 1, jud. Constanta. 
b. Mun. Bucuresti, str. Cristian Tell, nr. 24, parter, sector 1. 
c. Mun. Bucuresti, str. Doctor Felix, nr. 61, bl. B1, parter, ap. 3, sector 1.” dupa 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 16 mai 2014 ca data de 
inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital” după cum 
urmează: 
 

„pentru”  
„împotrivă”  
„abtinere”  
 
Notă: Se va bifa cu „X” căsuţa corespunzătoare votului. Căsuţele celelalte nu se vor 
completa cu niciun semn. 
 
5. La punctul nr. 5 al ordinii de zi, privind „Împuternicirea d-lui Cicio Stere  să depună 

la Oficiul Registrului Comerţului Constanţa hotărârea adunării generale extraordinare a 
acţionarilor şi să efectueze menţiunile ce se impun” 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. 
 
Anexez prezentei copia actului de identitate valabil / copia certificatului de înregistrare.** 
 
 
Data ______________________________ 
 
 
 
***_______________________________________________semnătura 
 
 
 
****_________________________________________________ 
(numele, prenumele acţionarului persoana fizică sau ale reprezentantului legal 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 sancţiunea nulităţii, 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, fie in limba romana, fie in limba engleza, cel mai târziu la 
data de 28.04.2014, orele 16,00,   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 29.03.2014. 


