
 

                                         SC MECANICA CEAHLAU S.A.                          PROIECT 
Piatra Neamţ, str.Dumbravei, nr.6, cod 610202 

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU AGOA 26/27.04.2012. 
Nume şi prenume (pentru acţionar persoană fizică 1 ) sau denumire (pentru acţionar persoană 

juridică).................................................................................................................... .................... 

Numele şi prenumele reprezentantului legal  2 ............................................................................. 

(pentru acţionarul persoană juridică) 

Cod numeric personal / ID   ................................................................................................ 

(pentru acţionar persoană fizică) 

Cod unic de înregistrare.......................................................................................................  

(pentru persoană juridică) 

Nr. Acţiuni............................................................................................ ...............................  
  

O.Z. Hot.  P Î A 

1 1 Aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administraţie pentru anul 2011    

2 2 Aprobă situaţiile financiare individuale pentru anul 2011 insoţite de opinia Auditorului 

Financiar independent cu principalii indicatori : 

cifra de afaceri netă = 31.578.535 lei; venituri totale = 31.348.985 lei; chelt.  totale = 

23.424.940 lei; profit net  = 7.246.828 lei. 

   

3 3 Aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2011 pentru acoperirea pierderilor 

înregistrate în anii precedenţi. 
   

4 4 Aproba descărcarea de gestiune  a administratorilor în funcţie la data Adunării Generale 

a Acţionarilor din 26/27.04.2012. 
   

5 5 Aprobă prin vot  secret încetarea mandatului Consiliului de Administraţie în funcţie la 

data Adunării Generale a Acţionarilor din 26/27.04.2012. 
   

6 6 Aprobă rezultatul alegerii prin vot secret a administratorilor : 

Candidaţi:  
   

Bontaş Dumitru     

Marin Liana    

Eşanu Vasile Romeo    

Ianculescu Carmen    

Munteanu Tudor Marius    

 7 Aprobă ca indemnizaţia lunară a Preşedintelui CA să fie la nivelul reprezentând 2 ori 

salariul mediu pe societate calculat în luna martie 2012 iar   indemnizaţia lunară a 

celorlalţi administratori să fie la nivelul reprezentând 1,75 ori salariul mediu pe societate 

calculat în luna martie 2012. 

   

 8 Aprobă indemnizaţia suplimentară pentru participarea administratorului care face parte 

dintr-un comitet consultativ al Consiliului de Administraţie la nivelul a 10% din 

remuneraţia lunară a acestuia. 

   

7 9 Aprobă rezultatul alegerii prin vot secret a Auditorului financiar………………………….. 

şi încheierea unui contract de audit financiar pe o perioadă de doi ani 

Candidaţi: 

   

SC Audit Serv SRL Bacău    

SC Proexpert S.R.L. Bacău    

8 10 Aprobă data de 15.05.2012 ca dată de identificare a acţionarilor care urmează să 

beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA. 
   

Pentru fiecare punct al ordinii de zi, conform opţiunii personale, se va marca cu X numai una din căsuţele aferente votului: 

Penntru (P), Împotrivă (I) sau Abţinere (A). La punctual 6 din ordinea de zi (Hotărârea nr. 6) votul ,, Pentru ,, se poate marca 

pentru 5 candidaţi iar la punctual 7 din ordinea de zi (Hotărârea nr. 9) votul ,,Pentru,, se poate marca numai pentru un singur 

candidat. Mai multe opţiuni exprimate la punctele menţionate duc la anularea votului pentru punctele respective. 

Pentru a fi valabil, buletinul de vot trebuie să fie întrgistrat la SC Mecanica Ceahlău până în data de 24.04.2012, orele 

16,00. 

Nume şi prenume 3:                                                                                                   Semnătura 4: 

.............................................. .............................................................. 

Data:......................................... 
1 Se ataşează copie act de identitate 
2 Se ataşează copie după un document oficial, aflat în termenul de valabilitate, care atestă calitatea de reprezentant legal 

(Certificat constatator emis de Registrul Comerţului sau altă autoritate competentă). 
3 Numele şi prenumele acţionarului persoană fizică sau semnătura şi ştampila pentru reprezentantul legal al acţionarului 

persoană juridică.  
4 Semnătura acţionarului persoană fizică sau semnătura şi ştampila pentru reprezentantul legal al acţionarului persoană 

juridică.  

 


