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             BULETIN  DE  VOT  SECRET PRIN CORESPONDENTA 
    PERSOANE  JURIDICE 

 
Societatea............................ cu sediul social in ……………….......str. 

………………………nr. ….., judetul ……………… cod unic de înregistrare ……………....., 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ……………… sub nr. 
………………….reprezentată legal prin ……………………………….........., avand functia de 
……………………....., deţinătoare a unui numar de ……….......actiuni, reprezentând ………..% 
din capitalul social al ..........................., care îmi conferă un număr de ………….......... voturi în 
cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor  THR Marea Neagra S.A. ce va avea loc in 
data de 21.03.2022, ora 12.00, la sediul societatii, stabilită pentru prima convocare, sau in data de 
22.03.2022  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:  

 

Punctul  din ordinea de zi supus votului   

secret  in Adunarea Generală a Acţionarilor 

Atribuirea 
voturilor 

cumulate* 

3.  Alegerea membrilor Consiliului de  
Administratie pentru un mandat de 4 ani, cu  
aplicarea metodei votului cumulativ  
 
                        CANDIDATI 

 

a)                  VERES DIANA   

b)         MARIN  SERBAN VALENTIN   

c)           MAILAT DINU SERBAN   

d)               CARAPITI   DUMITRU     

e)                ICHIM  MIHAELA  

f)                   BUSU  CRISTIAN   
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g)            VATUIU   MIHAITA  GIANI   

h)              GAVRIL  STELIAN   

i)                 ALEXE  GABRIELA  

j)         ROSU BOGDAN NICOLAE  

 
  Data _________________ 
   Semnătura ____________  

 
            * Totalul voturilor cumulate ( care pot fi atribuite) = numarul de 
actiuni detinute   x 5 

 
    Voturile cumulate ale actionarului vor fi repartizate unuia sau mai multor candidati, 

astfel incat suma acestora sa nu depaseasca numarul total al voturilor cumulate apartinand 
actionarului. 

    Numarul de voturi exprimate de actionar  nu poate fi  mai mare decat numarul 
voturilor cumulate ale acestuia, sab sanctiunea anularii acestui buletin de vot aferent adunarii 
generale. 

 
 

             
 


