
 

 
PETRODESIGN S.A. 

BULETIN de VOT 
pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 

PETRODESIGN S.A. din data de 06 / 04 iunie 2018 
( data de referință 30 iulie 2018 ). 

 
Se completează de către acționar / reprezentantul legal: 

 

Nume și prenume / Denumire acționar: ______________________________________________  
 

Nume și prenume reprezentant legal al acționarului persoană juridică ______________________  
 

C.N.P. ( acționar persoană fizică / reprezentant legal ) __________________________________  
 

Act identitate ( acționar persoană fizică / reprezentant legal ) _____________________________  
 

Numărul de ordine în registrul comerţului ( acționar persoană juridică ) J____ / _______ / ______  
 

Cod Unic de Înregistrare și atribut fiscal ( acționar persoană juridică ) ______________________ 
 

Număr de acțiuni deținute ____________________ și drepturi de vot ___________________ 
 

ORDINEA DE ZI și OPȚIUNILE EXPRIMATE: 
 

Punctul de pe ordinea de zi Vot 
”PENTRU” sau 
”FAVORABIL” 

 
”ABȚINERE” 

Vot 
”ÎMPOTRIVĂ” sau 
”NEFAVORABIL” 

1. Realegerea și/sau alegerea unuia sau a 
mai multor administratori, membrii ai 
Consiliului de Administraţie ( propunere: 
realegerea administratorului Mihai Andrei 
MANEA ). 

vot secret 

2. Aprobarea datei de înregistrare pentru 
identificarea tuturor acţionarilor, înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor societăţii, asupra 
cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor                             
( propunere: data de 23 august 2018 ). 

   

3. Aprobarea nominalizării persoanei 
împuternicită să semneze, după caz, 
hotărârile adoptate de Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor, a tuturor 
documentelor ce urmează a fi întocmite de 
Consiliul de Administraţie, a actului adiţional 
de modificare a actului constitutiv al societăţii 
şi a actului constitutiv al societăţii, actualizat, 
să întreprindă demersurile legale necesare 
în vederea menţionării la Oficiul Registrului 
Comerţului competent şi publicării în 
Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor 
adopta ( propunere: dl. Ioan BOTGROS – 
Preşedinte al Consiliului de Administraţie ). 

   

 
Notă: pentru valabilitatea votului se va bifa cu ” X ” în căsuța corespunzătoare opțiunii Dvs. Bifarea mai 
multor căsuțe, omisiunea bifării sau folosirea altui semn decât a celui menționat atrage anularea votului 
pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi. 
 
Acționar persoană fizică sau reprezentant legal  
al acționarului persoană juridică                    _______________________________ 

                 ( data completării și semnătura ) 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
PETRODESIGN S.A. 

                          BULETIN de VOT 
                                     pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 

      PETRODESIGN S.A. din data de 06 / 04 iunie 2018 
                     ( data de referință 30 iulie 2018 ). 

 
Se completează de către acționar / reprezentantul legal: 

 

Nume și prenume / Denumire acționar: ______________________________________________  
 

Nume și prenume reprezentant legal al acționarului persoană juridică ______________________  
 

C.N.P. ( acționar persoană fizică / reprezentant legal ) __________________________________  
 

Act identitate ( acționar persoană fizică / reprezentant legal ) _____________________________  
 

Numărul de ordine în registrul comerţului ( acționar persoană juridică ) J____ / _______ / ______  
 

Cod Unic de Înregistrare și atribut fiscal ( acționar persoană juridică ) ______________________ 
 

Număr de acțiuni deținute ____________________ și drepturi de vot ___________________ 
 

ORDINEA DE ZI și OPȚIUNILE EXPRIMATE: 
 

Punctul de pe ordinea de zi Vot 
”PENTRU” 

 
”ABȚINERE” 

Vot 
”ÎMPOTRIVĂ” 

1. Aprobarea majorării de capital social al 
PETRODESIGN S.A. prin aport în numerar, 
cu suma de 1.000.000,00 lei, aport în 
numerar destinat asigurării capitalului 
circulant suplimentar necesar în vederea 
modernizării procesului de producţie, 
creşterii competitivităţii societăţii și realizării 
de investiții materiale, respectiv de la suma 
actuala de 3.858.486,20 lei la suma de 
4.858.486,20 lei, prin emisiunea unui număr 
de 10.000.000 acţiuni nominative noi, cu o 
valoare nominală de 0,10 lei fiecare acţiune, 
la preţul de emisiune de 0,10 lei / acţiune, 
prin acordarea dreptului de subscriere la 
majorare acţionarilor existenţi ai societăţii, la 
data de înregistrare stabilită de Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor                    
( punctul 5 de pe ordinea de zi ), proporţional 
cu cota de participare deţinută. Majorarea 
capitalului social prin aporturi în numerar se 
realizează cu respectarea următoarelor 
criterii şi etape, precum şi a regulamentului 
anexat, propus spre aprobare Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor: a) - 
emiterea unui număr de 10.000.000 acţiuni 
nominative noi, cu o valoare nominală             
de 0,10 lei fiecare, b) - cele 10.000.000 
acţiuni noi, cu valoare nominală de 0,10 lei 
fiecare şi cu valoare de cumpărare de 0,10 
lei / acţiune, sunt oferite spre subscriere 
tuturor acţionarilor existenţi ai societăţii prin 
exercitarea dreptului de preferinţă, 
proporţional cu numărul acţiunilor pe care le 
deţin, potrivit art. 216 alin. (1) din Legea nr. 
31/1990, republicată şi modificată. 

   

2. Majorarea capitalului social se face în 
limita sumelor efectiv subscrise şi vărsate în 
contul societăţii, acţiunile noi emise şi 
nesubscrise fiind anulate. 

   

3. Aprobarea termenului de o lună de la data 
publicării hotărârii Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor privind 
majorarea de capital, în Monitorul Oficial al 
României Partea a IV-a, pentru exercitarea 
dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi 
ai societăţii de a subscrie acţiuni şi a 

   



 

Regulamentului de Subscriere, anexat 
convocatorului. Societatea va publica şi un 
comunicat de presă pentru informarea 
acţionarilor privind termenul de exercitare a 
dreptului de preferinţă. 

4. Delegarea către Consiliul de Administraţie 
a operaţiunii privind finalizarea majorării 
capitalului social aşa cum a fost aprobată de 
către Adunarea Generală a Acţionarilor, 
după expirarea termenului de exercitare a 
dreptului de preferinţă a tuturor acţionarilor 
existenţi ai societăţii, la nivelul sumei 
subscrise şi vărsate de către aceştia, 
anularea acţiunilor noi emise şi nesubscrise 
precum şi modificarea corespunzătoare a 
actului constitutiv al societăţii. 

   

5. Aprobarea datei de înregistrare pentru 
identificarea tuturor acţionarilor, înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor societăţii, asupra 
cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor de 
majorare a capitalului social ( propunere: 
data de 23 august               2018 ). 

   

6. Aprobarea nominalizării persoanei 
împuternicită să semneze hotărârile adoptate 
de Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor, a tuturor documentelor ce 
urmează a fi întocmite de Consiliul de 
Administraţie privind operaţiunea de 
finalizare a majorării capitalului social, actul 
adiţional de modificare a actului constitutiv al 
societăţii şi a actului constitutiv al societăţii, 
actualizat, să întreprindă demersurile legale 
necesare în vederea menţionării la Oficiul 
Registrului Comerţului competent şi publicării 
în Monitorul Oficial a hotărîrilor care se vor 
adopta ( propunere: dl. Ioan BOTGROS – 
Preşedinte al Consiliului de Administraţie ). 

   

 
Notă: pentru valabilitatea votului se va bifa cu ” X ” în căsuța corespunzătoare opțiunii Dvs. Bifarea mai 
multor căsuțe, omisiunea bifării sau folosirea altui semn decât a celui menționat atrage anularea votului 
pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi. 
Acționar persoană fizică sau reprezentant legal  
al acționarului persoană juridică                    _______________________________ 

                 ( data completării și semnătura ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PETRODESIGN S.A. 

BULETIN de VOT 
pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 

PETRODESIGN S.A. din data de 06 / 04 iunie 2018 
( data de referință 30 iulie 2018 ). 

 
Se completează de către acționar / reprezentantul legal: 

 
 

Număr de acțiuni deținute ____________________ și drepturi de vot ___________________ 
 

OPȚIUNILE EXPRIMATE 
privind punctul 1 de pe ordinea de zi: 

alegere administrator  
începând cu data expirării mandatului în curs  

 
 

Numele și prenumele 
candidatului nominalizat 

Vot 
” PENTRU ” 

 

” ABȚINERE ” 
Vot 

” ÎMPOTRIVĂ ” 

 

Mihai Andrei MANEA 
 

   

 
Notă: pentru valabilitatea votului se va bifa cu ” X ” în căsuța corespunzătoare opțiunii Dvs. Bifarea 
mai multor căsuțe, omisiunea bifării sau folosirea altui semn decât a celui menționat atrage 
anularea votului. 
 

Ștampilă control 
 


