BULETIN DE VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SOCEP SA din 27/28 aprilie 2022
Punctul 10 – Alegere auditor
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 __________________________________, telefon
__________________, email______________________
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 ______________________, cu sediul in
________________________________________________________________________,
telefon
______________________, email ______________________________ reprezentată legal prin
________________________________________,*
acţionar la data de referinţă 15.04.2022, al SOCEP S.A., cu sediul situat în mun.Constanţa, Incinta
Port Nou, Dana 34, jud.Constanta 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
353.991.490 acţiuni emise de către Societate, care îmi conferă un număr de __________________
drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinara Acţionarilor, reprezentând ___________% din totalul
drepturilor de vot,
având cunoştinţă de Ordinea de zi a AGOA SOCEP S.A. pentru data de 27 aprilie 2022, orele 11.00,
respectiv pentru data de 28 aprilie 2022 orele 11.00 (în cazul în care pentru Adunarea Generală la
prima convocare nu se va întruni cvorumul) şi de documentaţia pusă la dispoziţie de SOCEP S.A. în
legătură cu ordinea de zi,
în conformitate cu prevederile art.208 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin prezentul formular
îmi exercit votul prin corespondenţă, după cum urmează:
Modul de exprimare a votului pentru AGOA:
10. Numirea auditorului financiar al societatii pentru o perioada / un mandat de 1 (un)
an, respectiv de la 29.04.2022 pana la 29.04.2023.
Nume/denumire auditor

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

JPA AUDIT&CONSULTANTA S.R.L.
TGS ROMANIA ASSURANCE & ADVISORY
BUSINESS SERVICES S.R.L.
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Notă: Se va bifa cu „X” căsuţa corespunzătoare votului. Căsuţele celelalte nu se vor completa cu nici
un semn. Votul „pentru”, pentru a fi valid, poate fi acordat unei singure societati comerciale din lista
de mai sus.
Data ______________________________
***_______________________________________________semnătura
****_________________________________________________
(numele, prenumele acţionarului persoana fizică sau ale reprezentantului legal al acţionarului persoana
juridică, în clar cu majuscule)
Notă :
*** 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, in plic sigilat, la sediul social al SOCEP SA din
mun. Constanţa, Incinta Port Nou, Dana 34, jud.Constanta, fie in limba romana, fie in limba engleza,
sau transmis prin corespondenta, conform precizarilor din convocator, cel mai târziu la data de
21.04.2022, orele 16.00.
Prezentul formular se poate ridica de la sediul societăţii din mun.Constanta, Incinta Port Nou,
Dana 34, jud. Constanţa, de la Biroul Juridic Actionariat sau de pe site-ul societăţii www.socep.ro,
începând cu data de 25.03.2022 si a fost actualizat la data 15.04.2022, dupa terminarea termenului de
depunere a oferetelor tehnice si financiare pentru auditorul financiar.
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