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Acest formular (completat si semnat de către acţionar persoana fizica şi însoţit de copia actului de identitate semnat 

conform cu originalul de catre titularul actului de identitate/completat şi semnat de reprezentantul legal al acţionarului 

persoana juridică, însoţit de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal; calitatea de reprezentant 

legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central, 

trebuie să parvină în original până la data de 17 ianuarie 2023, ora 10.00, la sediul societăţii, situat în Bistrita, jud 

Bistrita-Nasaud, str. Calea Moldovei  nr.13, cod 420096 

  

FFOORRMMUULLAARR  DDEE  VVOOTT  PPRRIINN  CCOORREESSPPOONNDDEENNŢŢĂĂ  
  ppeennttrruu  AAdduunnaarreeaa  GGeenneerraallăă    OOrrddiinnaarrăă  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  

  SSoocc..  TTRRAANNSSIILLVVAANNIIAA  BBRROOKKEERR  DDEE  AASSIIGGUURRAARREE      SS..AA..  

ccoonnvvooccaattăă  ppeennttrruu  ddaattaa  ddee  1188  IIAANNUUAARRIIEE  22002233  

  

  
 

Subsemnatul ___________________________________________________________, domiciliat în 

_____________________________________________________________________, identificat prin actul 

de identitate ________ seria _____ nr. _____________, eliberat de ___________________, la data de 

________________, având codul numeric personal _____________________________,  deţinător al 

___________________ acţiuni emise de Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA, 

înmatriculată la OORRCC  BBiissttrriittaa  ssuubb  nnrr..  JJ  0066//667744//22000066,,  CCUUII  1199004444229966, reprezentând __________________ % 

ddiinn  nnuummăărruull  ttoottaall  ddee  55..000000..000000    aaccţţiiuunnii  aallee  SSoocc..  TTRRAANNSSIILLVVAANNIIAA  BBRROOKKEERR  DDEE  AASSIIGGUURRAARREE    SSAA,, care 

îmi conferă un număr de ______________________ drepturi de vot în Adunarea Generală a Actionarilor 

reprezentând ______________% ddiinn  ttoottaalluull  ddee  aaccţţiiuunnii//ddrreeppttuurrii  ddee  vvoott  eemmiissee  ddee    SSoocc..  TTRRAANNSSIILLVVAANNIIAA  

BBRROOKKEERR  DDEE  AASSIIGGUURRAARREE    SSAA  BBiissttrriittaa   

Sau 

 

Subscrisa_____________________________________________________________________________, cu 

sediul în ___________________________________________________________________, identificată 

prin număr de înregistrare la Registrul Comertului_____________________, având CUI 

_______________________ deţinătoare a __________________________ acţiuni emise de 

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA, înmatriculată la OORRCC  BBiissttrriittaa--NNaassaauudd  ssuubb  nnrr..  

JJ0066//667744//22000066,,  CCUUII  1199004444229966, reprezentând ______________________ % din numărul total al actiunilor 

emise de Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA, care îmi conferă un număr de 

______________________ drepturi de vot în Adunarea Generală a Actionarilor reprezentând 

______________% ddiinn  nnuummăărruull  ttoottaall  ddee  55..000000..000000  aaccţţiiuunnii  aallee  SSoocc..  TTRRAANNSSIILLVVAANNIIAA  BBRROOKKEERR  DDEE  

AASSIIGGUURRAARREE  SSAA, reprezentată legal1 prin ______________________________________, în calitate de 

____________________, posesor al BI/CI seria____ numărul _______________ ,  în temeiul articolului 

208, alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu modificarile ulterioare, îmi exercit dreptul de vot prin 

corespondenţă asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SSoocc..  

TTRRAANNSSIILLVVAANNIIAA  BBRROOKKEERR  DDEE  AASSIIGGUURRAARREE    SSAA care va avea loc în data de 18 ianuarie 2023, ora 1000 

in  Bistrita, str. Calea Moldovei , nr.13,  parter,  jud. Bistrita-Nasaud sau la data ţinerii celei de-a 

doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, după cum urmează: 
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                      ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 

Punctul de pe ordinea de zi 

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

împotrivă sau abţinere) 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE 

1. Desemnarea unui nou membru al Consiliului de 

Administratie, in conformitate cu prevederile  Art.11 din 

Actul constitutiv al Societatii . 

 

  

Dna BOBU CARMEN LOREDANA 

 

 
  

Varianta propusă de acționarul 

_________________________________

(dacă este cazul) 

 

 
  

Varianta propusă de acționarul 

_________________________________

(dacă este cazul) 

 

 
  

2. Stabilirea duratei mandatului noului membru al 

Consiliului de Administratie, desemnat la pct.1 de pe 

ordinea de zi ( pe durata mandatului CA_respectiv pana 

la data de 27.04.2026). 

 

  

Varianta propusă de Consiliului de 

Administraţie 

 

 
  

Varianta propusă de acționarul 

_________________________________

(dacă este cazul) 

 

 
  

3. Mandatarea d-lui Niculae Dan, presedinte al Consiliului 

de Administratie, sa negocieze si sa semneze Contractul 

de administrare , in numele si pe seama Societatii , 

remuneratia acestuia urmand a fi stabilita cu respectarea  

limitelor generale ale remunerației brute acordate 

membrilor Consiliului de Administrație stabilite conform 

Politicii de remunerare a conducerii administrative si 

executive, adoptate la nivelul Societatii; 
 

  

Varianta propusă de Consiliului de 

Administraţie 

 

 
  

Varianta propusă de acționarul 

_________________________________

(dacă este cazul) 

 

 
  

4. Aprobarea datei de 09.02.2023 ca “data de inregistrare” 

care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se 

vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea 

Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu 

prevederile art.87(1) din Legea emitentilor  republicata, data 

de 08.02.2023 reprezentand  “ex-date”.  

 
  

  

  

  

  

  

  

Varianta propusă de Consiliului de 

Administraţie 

 

 
  

Varianta propusă de acționarul 

_________________________________

(dacă este cazul) 
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                      ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 

Punctul de pe ordinea de zi 

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

împotrivă sau abţinere) 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE 

5. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie , 

in persoana d-lui Niculae Dan, sa semneze in numele si 

pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunarea 

Generala , Hotararea AGOA. 
 

  

Varianta propusă de Consiliului de 

Administraţie 

 

 
 

 

Varianta propusă de acționarul 

_________________________________

(dacă este cazul) 

 

 
 

 

6. Mandatarea Directorului general, dl Login Gabriel  si a 

Directorului Departamentului juridic, dna Denes 

Adriana, sa indeplineasca toate formalitatile necesare 

privind depunerea Hotararii AGOA la ORC de pe  langa 

Tribunalul Bistrita-Nasaud in vederea publicarii acesteia  

in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a, obtinerii 

aprobarii prealabile a ASF cu privire la modificarile 

aduse in structura societatii  si efectuarii ulterioare a 

mentiunilor necesare la ORC,  conform legii.  

 

  

Varianta propusă de Consiliului de 

Administraţie 

 

 
  

Varianta propusă de acționarul 

_________________________________

(dacă este cazul) 

 

 
  

 

Acţionarul îşi asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă şi transmiterea în siguranţă a 

prezentului formular de vot. 

  

DDaattaa  __________________________________    NNuummeellee  şşii  pprreennuummeellee  aaccţţiioonnaarruulluuii  

ppeerrssooaannaa  ffiizziiccaa  ssaauu  aa  

rreepprreezzeennttaannttuulluuii  lleeggaall  aall  

aaccttiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannaa  jjuurriiddiiccaa    

((iinn  ccllaarr,,  ccuu  mmaajjuussccuullee))  

 
2__________________________ 

 

 
3_____________________  

                            (semnatura) 

 

 

 

 

 

Notă: 
11  CCaalliittaatteeaa  ddee  rreepprreezzeennttaanntt  lleeggaall  ssee  ccccoonnssttaattăă  îînn  bbaazzaa  lliisstteeii  aaccțțiioonnaarriilloorr  ddee  llaa  ddaattaa  ddee  rreeffeerriinnțțăă//ddee  îînnrreeggiissttrraarree,,  

pprriimmiittăă  ddee  llaa  DDeeppoozziittaarruull  CCeennttrraall..    
22  îînn  ccaazzuull  aaccttiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannaa  jjuurriiddiiccăă,,  ssee  vvaa  mmeennttiioonnaa  ffuunnccttiiaa  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  lleeggaall  
33  îînn  ccaazzuull  aaccttiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannaa  jjuurriiddiiccăă,,  ssee  vvaa  aapplliiccccaa  șșii  ssttaammppiillaa  vvaallaabbiillăă    ((  ddaaccaa  ssee  uuttiilliizzeeaazzaa))         


