Detalierea procedurilor care trebuie respectate de acţionari pentru a putea participa
şi vota în cadrul adunării generale

1). Fiecare acţionar înregistrat la data de referinţă are dreptul de a desemna orice altă
persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa şi a vota în numele
său în cadrul adunării generale, cu excepţia administratorilor, pe bază de procură specială.
Modelul de procură de reprezentare a actionarilor in adunare este disponibil la sediul
Societatii, începând cu data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a. Procurile speciale, în original, vor fi depuse la sediul Societăţii cu cel putin 48
ore înainte de adunare, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare.
Un acţionar poate desemna o singură persoană să-l reprezinte la o anumită adunare generală,
cu excepţia situaţiei în care acesta deţine acţiuni ale Societăţii în mai multe conturi de valori
mobiliare. Unui acţionar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acţiunilor deţinute de
acesta la Societate. Un acţionar are obligaţia să dea, în cadrul formularului de procură
specială, instrucţiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris
pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor.
2). Acţionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de adunarea generală,
respectând următoarea procedură: acţionarul interesat va solicita printr-o cerere scrisă
Societăţii comunicarea unui buletin de vot care va cuprinde cel puţin datele Societăţii,
menţiunea că este vorba de un buletin de vot prin corespondenţă, datele de identificare ale
acţionarului interesat, precizarea deţinerii acestuia raportat la numărul total al valorilor
mobiliare de aceeaşi clasă şi la numărul total de drepturi de vot, pe care sunt redactate toate
punctele pe ordinea de zi, ştampila Societăţii cu semnătura lichidatorului judiciar precum şi
opţiunile „pentru”, „împotrivă” sau „abţinere”.
Societatea va transmite folosind serviciile postale buletinul de vot menţionat anterior,
dupa primirea cererii; in cele din urma acţionarul interesat va transmite înapoi Societatii
buletinul de vot în original completat cu opţiunea aleasă, semnătura acţionarului interesat ori
semnătura reprezentantului legal al acţionarului interesat şi ştampila acţionarului interesat,
dacă este vorba de acţionar persoană juridică. Acţionarul va lua toate măsurile necesare
pentru ca buletinul de vot menţionat anterior să fie depus şi înregistrat la Societate până la
data şi ora Adunării. Buletinele de vot primite după data şi ora Adunării nu vor fi luate în
considerare.
3). Drepturile unui acționar de a participa la o adunare generală și de a vota în legătură cu
oricare dintre acţiunile sale nu este condiţionat de depozitarea, transferul sau înregistrarea
acestora pe numele vreunei persoane fizice sau juridice, înainte de adunarea generală.
4). Dovedirea calităţii de acţionar poate fi condiționată numai de cerințe necesare pentru
identificarea acţionarilor şi numai în măsura în care acestea sunt proporţionale cu scopul
urmărit.
5). Fiecare acţionar prezent la adunare primeşte un buletin de vot care poartă ştampila
emitentului şi pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum şi
opţiunile “pentru”, “împotrivă” sau “abţinere”.
6). Societatea comercială trebuie să stabilească, pentru fiecare hotărâre, cel puţin numărul
de acţiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporţia din capitalul social reprezentată
de respectivele voturi, numărul total de voturi valabil exprimate, precum şi numărul de voturi
exprimate pentru şi împotriva fiecărei hotărâri şi, dacă este cazul, numărul de abţineri.

Mentionam ca, unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel
puţin 5% din capitalul social, au dreptul (i) de a introduce alte puncte pe ordinea de zi a
adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect
de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la
data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a; şi (ii) de
a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării
convocării.

