
 
          Verificat acţionariat, 

 

Formular de vot prin corespondenţă 

pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR din data de 12.08.2021 
 

Subsemnatul ___________________________________ [numele şi prenumele acţionarului 

persoană fizică], identificat prin B.I. / C.I. seria_____ numărul_____________, emis 

de__________________________, la data de _____________, domiciliat în ______________________, 

strada ____________________ nr.____, sc.____, et.___, ap.____, judeţul __________________, având 

codul numeric personal _____________________________; 

sau 

Subscrisa ____________________________________________________________, [denumirea 

acţionarului persoană juridică], cu sediul în _____________, str._______________ nr.____, judeţul 

____________, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr._________________,  având Cod Unic de 

Înregistrare _________________________, reprezentată legal 

prin___________________________________________, 

 

acţionar la data de referinţă, adică 02.08.2021, al S.C. CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE S.A. IAŞI, 

societate comercială înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J.22-354/1991, cod de 

identificare fiscală RO.1957570, deţinând un număr de __________________ acţiuni, reprezentând 

____________ % din totalul de 521.424 acţiuni emise de Societate, ceea ce îmi conferă ______________ 

drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. 

 Având cunoştinţă de Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor a S.C. 

CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE S.A. IAŞI, convocată pentru data de 12.08.2021, orele 10
00

, 

respectiv pentru 13.08.2021, începând cu orele 10
00

 (în cazul în care Adunarea Generală Ordinară a 

Acţionarilor nu se va putea ţine în mod valabil la prima convocare) şi de documentaţia pusă la dispoziţie 

de S.C. CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE S.A. IAŞI în legătură cu Ordinea de zi respectivă, în 

conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin prezentul formular îmi exercit votul prin 

corespondenţă, după cum urmează: 
 

Nr. 

crt. 
ORDINEA DE ZI 

OPŢIUNEA 

pentru împotrivă abţinere 
1 Analiza si aprobarea situatiilor financiare consolidate pentru 

societatile afiliate: SC Constructii Hidrotehnice SA Iasi, SC 

Alboram SRL Lumina, jud.Constanta, CH2Proiect SRL Iasi, 

Constructii Hidrotehnice MOL SRL Chisinau, Rep.Moldova si SC 

International Petroleum Services SRL Iasi pe baza Raportului 

Consolidat al Administratorilor si a Raportului de Audit al 

situatiilor financiare consolidate aferente exercitiului financiar 

2020. 

   

2 Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru 

activitatea desfasurata in exercitiul finaciar 2020, in baza 

rapoartelor prezentate. 

   



3 Ratificarea numirii unui administrator provizoriu, pentru perioada 

ramasa din mandat pana la data de 11.10.2021 sau alegerea unui 

administrator, ca urmare a neratificarii administratorului provizoriu 

Barbulescu Marius. 

   

4 Aprobarea datei de 31.08.2021, ca dată de înregistrare.    

5 Aprobarea datei de 30.08.2021, ca data „ex date”.     

6 Împuternicirea Presedintelui sau a Vicepreşedintelui Consiliului  

de Administraţie, pentru semnarea documentelor aprobate în 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, precum şi 

împuternicirea d-lui Fetcu Alexandru, consilier juridic, pentru 

efectuarea formalităţilor necesare înregistrării hotărârii Adunării 

Generale Ordinare a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului. 

   

 
Anexez prezentei copia actului de identitate valabil/copia certificatului de înregistrare. 

 
Data: __________                                                       ___________________ (semnătura) 

 

(numele, prenumele acţionarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acţionarului persoană 

juridică în clar cu majuscule). 
 
-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 înregistrare,  
-în cazul acţionarilor persoane juridice, se va aplica şi ştampila valabilă,  

-în cazul persoanelor juridice, se va menţiona funcţia reprezentantului legal. 
 
NOTA: Prezentul document va fi modificat si completat corespunzator: 

 - daca in termenul legal de 15 zile de la data publicarii Convocatorului în Monitorul Oficial, unul 

sau mai multi acţionari reprezentând, individual sau impreună, cel puţin 5% din capitalul social, vor 

introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale [ art.1171.- (1), Legea nr.31/1990 republicata, cu 

toate modificarile ulterioare; art. 7 (1) a), regulamentul CNVM nr.6/2009 si art.14 (11) Capitolul IV, 

statutul societatii]; 

  


