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BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA 
                              PERSOANE  JURIDICE 

 
Societatea .............. …………………….., cu sediul social in  ..................………………........ 

........................................………… cod unic de înregistrare ………………., înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului  ………………...sub nr. ………............ reprezentată legal prin 
…………………..............., având funcţia de ……………………, deţinătoare a unui număr de ……….. 
acţiuni, reprezentând …….............% din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr de 
…….................voturi în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor a THR Marea Neagra 
S.A. ce va avea loc in data de 21.06.2022, ora 12.00, la sediul societatii, stabilită pentru prima convocare, 
sau in data de 22.06.2022 la aceeaşi oră şi la aceeaşi adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul 
în care cea dintâi nu s-ar putea desfăşura, îmi exercit dreptul de vot aferent deţinerilor mele inregistrate la 
data de referinta in Registrul Acţionarilor, după cum urmează:  

Punctele din ordinea de zi supuse votului    in Adunarea 
Generală a Acţionarilor 

Pentru Impotriva Abtinere 

1.Alegerea secretariatului de şedinţă format dintr-o persoană, 
respectiv d.na. Costina Zaberca cu datele de identificare disponibile 
la sediul societăţii, însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, 
îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru 
ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul 
şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de 
şedinţă. 

   

2.Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie si a 
conducerii executive a societatii pentru adoptarea in exercitiul 
financiar al anului 2022, a tuturor masurilor necesare pentru 
reglementarea aspectelor sesizate de auditorul financiar  in Raportul 
cu privire la situatiile financiare incheiate la 31.12.2021 si care au 
condus  la exprimarea opiniei cu rezerve asupra pozitiei financiare, 
precum si la imposibilitatea  exprimarii unei opinii asupra situatiei 
rezultatului global, situatiei modificarilor capitalurilor proprii si 
situatiei fluxurilor de trezorerie. 

   

 3.Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de 
publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor 
adoptate. 

   

X” într-o singură căsuţa corespunzătoare intenţiei de vot, respectiv “Pentru”, “Împotrivă” sau 
“Abţinere”, pentru fiecare rezoluţie în parte. 
Data _________________ 
Semnătura ____________ 


