
 
 

Formular de vot prin corespondenţă 
Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societatii Oil Terminal S.A. 

Convocată pentru data de 27.(28).02.2018 
 
Subsemnatul _____________________________(nume, prenume al acţionarului persoana fizică), 
identificat prin _______(act de identitate), seria ______, numărul ___________, emis de către 
_____________________, la data de _________________, domiciliat în localitatea 
__________________________________________________, cod numeric personal 
________________________ , 
 
sau  
 
Subscrisa ___________________________________(denumirea acţionarului persoană juridică), cu sediul 
social în localitatea ___________________________________________, înregistrată la Oficiul registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul _______________ sub nr._____________________, având Cod Unic 
de Inregistrare_______________________, reprezentată legal prin 
________________________________________,*acţionar la data de referinţă, adică 14.02.2018, al 
Societatii Oil Terminal S.A., persoană juridică română, cu sediul situat Constanţa, str. Caraiman, nr. 2, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J13/512/1991, Cod Unic de Înregistrare 2410163 
(denumită în continuare Societate), deţinând un număr de ______________________acţiuni, reprezentând 
_____________% din totalul de 582.430.253 acţiuni emise de către Societate, care îmi conferă un număr 
de ______________ drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, reprezentând 
___________% din totalul drepturilor de vot, având cunoştinţă de Ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor Societatii Oil Terminal S.A. pentru data de 27.02.2018, ora 11.00, respectiv pentru 
data de 28.02.2018 (în cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la prima convocare nu se 
va întruni cvorumul) şi de documentaţia pusă la dispoziţie de Societatea Oil Terminal S.A. în legătură cu 
ordinea de zi, în conformitate cu prevederile art. 18 din Regulamentul nr. 6/2009 al Comisiei Naţionale de 
Valorificare Mobiliară, prin prezentul formular, îmi exercit votul prin corespondenţă, după cum urmează: 
 
 

 
La punctul nr. 1 al ordinii de zi, privind Aprobarea modificarii cuantumului indemnizatiei fixe brute 
lunare a membrilor Consiliului de Administratie, prevazut in contractele de mandat incheiate cu 
societatea, precum si a limitelor remuneratiilor administratorilor si directorilor, pentru punerea in acord 
cu noile contributii sociale obligatorii datorate conform Legii 227/2015, cu modificarile si completarile 
ulterioare asa cum a fost modificata prin OUG nr. 79/2017, reprezentantul actionarului mandant va 
vota dupa cum urmeaza: 

„pentru”  

„impotriva”  

Se va abtine  

Nota: se va bifa cu „x” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu 
nici un semn. 
 
La punctul nr. 2 al ordinii de zi, privind Aprobarea prelungirii cu 2 luni a duratei mandatului 
administratorilor alesi prin hotararea AGOA nr. 26/24.11.2017, reprezentantul actionarului mandant va 
vota dupa cum urmeaza: 

„se ia act de informare”  

„nu se ia act de informare”  

Nota: se va bifa cu „x” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu 
nici un semn. 
 
La punctul nr. 3 al ordinii de zi, privind Mandatarea unui reprezentant al Ministerului Energiei in 
Adunarea Generala a Actionarilor sa semneze actele aditionale la contractele de mandat ale 
administratorilor provizorii care sa reflecte recalcularea indemnizatiei fixe brute lunare precum si 
prelungirea duratei mandatului, reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza: 

„pentru”  

„impotriva”  



Se va abtine  

Nota: se va bifa cu „x” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu 
nici un semn. 
 
La punctul nr. 4 al ordinii de zi, privind Aprobarea incheierii unui contract de consultanta, asistenta 
juridica si reprezentare legala pentru contestarea masurilor de ridicare a antrepozitului fiscal, 
reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza: 

„pentru”  

„impotriva”  

Se va abtine  

Nota: se va bifa cu „x” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu 
nici un semn. 
 
La punctul nr. 5 al ordinii de zi, privind Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 
2018, reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza: 

„pentru”  

„impotriva”  

Se va abtine  

Nota: se va bifa cu „x” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu 
nici un semn. 
 
 
La punctul nr. 6 al ordinii de zi, privind Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze 

hotararile adunarii, reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza: 

„pentru”  

„impotriva”  

Se va abtine  

Nota: se va bifa cu „x” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu 
nici un semn. 
 
La punctul nr. 7 al ordinii de zi, privind Imputernicirea directorului general al societăţii să semneze 
documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acţionarilor la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi pentru efectuarea formalităţilor privind 

publicarea acestor hotărâri, reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza: 

„pentru”  

„impotriva”  

Se va abtine  

Nota: se va bifa cu „x” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu 
nici un semn. 
 
La punctul nr. 8 al ordinii de zi, privind Stabilirea datei de 20.03.2018 ca data de inregistrare şi a 
datei de 19.03.2018 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale, reprezentantul actionarului 
mandant va vota dupa cum urmeaza: 

„pentru”  

„impotriva”  

Se va abtine  

Nota: se va bifa cu „x” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu 
nici un semn. 
 
 
Anexez prezentei copia actului de identitate valabil / copia document de identificare.** 

Data ______________________________ 

***_______________________________________________semnătura 



****_________________________________________________(numele, prenumele acţionarului 

persoana fizică sau a reprezentantului legala al acţionarului persoana juridică, în clar cu majuscule. 

 

Notă : 

* se va completa numai pentru persoanele juridice 
** în cazul persoanelor fizice, se va ataşa o copie a actului de identitate; în cazul persoanelor juridice se va ataşa 
Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in 
original sau copie conforma cu originalul,  emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este 
inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii 
convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, Procura speciala pentru mandatar, in original (daca 
este cazul),  Declaratia pe proprie raspundere data de institutia de credit care presteaza servicii de custodie 
pentru actionarii Societatii din care sa reiasa ca:  

i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;  
ii) instructiunile din Formularul de vot prin corespondenta sunt identice cu instructiunile din cadrul 

mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;  
iii) Formularul de vot prin corespondenta este semnat de catre actionar.  

*** în cazul acţionarilor persoane juridice, se va aplica şi ştampila valabilă 
**** în cazul acţionarilor persoane juridice, se va menţiona funcţia reprezentantului legal. 
 

Prezentul formular de vot prin corespondenta va fi depus, în original, la sediul social al Societatii OIL 
TERMINAL S.A. din Constanţa, strada Caraiman, nr. 2, sau la adresa de e-mail actionariat@oil-terminal.com 
cu semnatura electronica extinsa incorporata cel mai târziu la data de 25 Februarie 2018, orele 11.00, sub 

sancţiunea pierderii exerciţiului de vot în adunare.  
 

Prezentul formular de vot prin corespondenta se va putea  ridica de la sediul societăţii, strada Caraiman, 
nr. 2, Constanţa, de la Compartiment Acţionariat-Comunicare sau de pe site-ul societăţii, www.oil-
terminal.com/actionariat 2010-2018/adunari generale/2018/AGOA 27.(28).02.2018, începând cu data de 
26.01.2018, atat in lb. romana cat si in lb. engleza. 
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