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Acest formular (completat de către acţionar şi însoţit de copia actului său de identitate) trebuie să parvină Societatii 
în original până la data de 14.12.2021, ora 09.30, la sediul Societatii din Ramnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 2, Jud. 
Valcea, in atentia Departamentului Juridic Organizare. 
 

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ 
pentru Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor 

CIECH SODA ROMANIA S.A. ("Societatea") 
 
Subsemnatul ___________________________________________________________(numele şi prenumele), domiciliat în 

_____________________________________________________________________, identificat prin actul de identitate 

________ seria _____ nr. _____________, eliberat de ___________________, la data de ________________, având codul 

numeric personal _____________________________, deţinător al ___________________ acţiuni emise de Societate, care îmi 

conferă dreptul la tot atatea voturi în Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor, prin prezentul formular, îmi exercit dreptul 

de vot prin corespondenţă asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societatii, care va 

avea loc în data de 14.12.2021, ora 09.30, la sediul Societatii din Ramnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 2, Jud. Valcea, sau la data 

ţinerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, după cum urmează: 

I. Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor 

Punctul de pe ordinea de zi 

Votul 
(se va completa, după caz, cu pentru, împotrivă sau 

abţinere) 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE 
1. Mandatarea dl. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societatii sa 

prezideze Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, sa 
semneze hotararea adunarii potrivit prevederilor art. 129 alin. (1) din Legea 
nr. 31/1990 privind societatiile, si a prevederilor art. 13.4.1 din Actul 
constitutiv al Societatii si sa efectueze, cu posibilitate de subdelegare, 
formalitatile cerute de legislatia romana pentru înregistrarea hotărarilor 

   

2. Prezentarea si aprobarea situaţiilor financiare ale Societaţii pe anul fiscal 
2020 pe baza urmatoarelor documente: 

a. Raportul Consiliului de Administrație pe anul 2020; 
b. Raportul Auditorului financiar pe anul 2020; 
si aprobarea ca pierderea anului 2020 sa fie recuperata din profiturile viitoare. 

   

3. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie, pentru 
activitatea desfăsurată în exerciţiul financiar 2020    

 

Acţionarul îşi asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă şi transmiterea în siguranţă a 
prezentului formular de vot.  

Data _________________ 
_________________              (semnătura)  

 


