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Buletin de vot prin corespondenţă pentru Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor (AGOA) a 

SC Fondul Proprietatea SA (Societatea) din data de 
04 aprilie 2012 

 
 
Nume şi prenume / denumire actionar  
Codul numeric personal sau seria şi nr. actului de 
identitate al acţionarului persoană fizică (daca 
exista) 

 

Domiciliu actionarului persoana fizica  

Sediu actionarului persoana juridica  
Cod unic de înregistrare (daca exista) pentru 
actionarul persoana juridica 

 

Numele sau denumirea reprezentant legal1  
Domiciliul sau sediul reprezentantului legal  
Număr de acţiuni deţinute la sfârşitul zilei de 22 
martie 2012 (data de referinţă) 

 

Drepturi de vot2  
 
Prin acest vot prin corespondenţă înteleg să îmi exprim votul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
(AGOA) a SC Fondul Proprietatea SA (Societatea) din data de 04 aprilie 2012 după cum urmează: 
  
1. Alegerea secretarului sedintei dintre acţionarii Societăţii şi numirea secretarului tehnic. 
 
Notă: Acest punct nu se aplică (na) votului prin corespondenta. În timpul şedinţei, secretarul acesteia va fi propus de  
acţionari şi secretarul tehnic va fi numit de Administratorul unic. 
 

Pentru Împotrivă Abţinere 

na na na 

 
2. Aprobarea ordinii de zi AGOA. 
 

Pentru Împotrivă Abţinere 

   

 
3. Revocarea mandatului tuturor membrilor Comitetului Reprezentanţilor, după cum urmează: 
 

3.1. Revocarea mandatului de membru al Comitetului Reprezentanţilor pentru dl. Sorin Mihai Mîndruţescu; 
 

Pentru Împotrivă Abţinere 

   

 
 
 

                                                           
1
 Se completează de către acţionarii persoane juridice sau, după caz, de acţionarii persoane fizice lipsiţi de capacitate de exerciţiu. 
2
 Se calculează conform art. 11 alin. 2 din Actul Constitutiv. Acţiunile răscumpărate şi neplătite nu dau drept de vot. 
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3.2. Revocarea mandatului de membru al Comitetului Reprezentanţilor pentru dl. Cristian Buşu; 
 

Pentru Împotrivă Abţinere 

   

 
3.3. Revocarea mandatului de membru al Comitetului Reprezentanţilor pentru dl. Doru Petru Dudaş; 
 

Pentru Împotrivă Abţinere 

   

 
3.4. Revocarea mandatului de membru al Comitetului Reprezentanţilor pentru dl. Simion Dorin Rusu. 
 

Pentru Împotrivă Abţinere 

   

 
4. Aprobarea numirii membrului Comitetului Reprezentanţilor ca urmare a vacantării unei funcţii sau a numirii 
membrilor Comitetului Reprezentanţilor, în situaţia în care punctul referitor la revocare va fi aprobat. Votarea 
candidatilor propusi in scopul inlocuirii Comitetului Reprezentantilor depinde de votarea Punctelor 3.1, 3.2, 3.3 si 
3.4.  
 

Notă: Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională, 
calitatea de acţionar, cazierul fiscal şi cazierul judiciar pentru fiecare candidat va fi publicată pe pagina oficiala 
de internet a Societatii şi va fi actualizată zilnic pe baza propunerilor primite. Compania va actualiza procurile 
speciale pana in data de 22 martie 2012. 

 
Notă: Vă rugăm să reţineţi că va fi numit / vor fi numiti in functia de membru / membrii ai Comitetului 
Reprezentantilor, in functie de rezultatul votului la punctele 3.1, 3.2, 3.3 si 3.4, candidatul / candidatii care obtin 
cel mai mare numar de voturi. In situatia in care printre acestia se numara o persoana care este membru al 
Comitetului Reprezentantilor, se considera numit urmatorul condidat care a obtinut cel mai mare numbar de 
voturi. 
 

Candidat Pentru Împotrivă Abţinere 

1. (exemplu)    

...    

...    

 
5. Aprobarea modelului contractului de mandat ce urmează a fi semnat de către membrii Comitetului 
Reprezentanţilor – acest punct depinde de aprobarea Punctului 4. Se împuterniceşte dl. Grzegorz Maciej Konieczny 
să semneze contractele de mandat cu membrii Comitetului Reprezentanţilor, în numele şi pe seama SC Fondul 
Proprietatea SA.  
 

Pentru Împotrivă Abţinere 
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6. Aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de Administrare încheiat între Franklin Templeton Investment 
Management Limited United Kingdom şi SC Fondul Proprietatea SA, referitor la revizuirea onorariului de 
management, având conţinutul prevăzut în Anexa 2 a convocatorului. Anexa 2 este parte integrantă din convocator. 
 

Pentru Împotrivă Abţinere 

   

 
7. Împuternicirea Preşedintelui Comitetului Reprezentanţilor să semneze în numele Societăţii Actul adiţional nr. 2 
la Contractul de Administrare, menţionat la Punctul 6. Preşedintele Comitetului Reprezentanţilor poate să subdelege 
oricărui membru al Comitetului Reprezentanţilor semnarea Actului aditional nr. 2 la Contractul de Administrare. 
 

Pentru Împotrivă Abţinere 

   

 
8. Modificarea bugetului Societăţii pentru anul 2012. 
 

Pentru Împotrivă Abţinere 

   

 
9. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega aceasta împuternicire, dlui. Grzegorz Maciej Konieczny, ca 
reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti să 
semneze hotărârile actionarilor, precum şi orice alte documente aferente acestora şi să efectueze toate procedurile şi 
formalităţile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor actionarilor, inclusiv formalităţile de publicare şi 
înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerţului şi la orice alte instituţii publice.  
 

Pentru Împotrivă Abţinere 

   

 
10. Aprobarea datei de 11 mai 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din 
Legea nr. 297/2004. 
 

Pentru Împotrivă Abţinere 

   

 
Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru variantele „Pentru”, „Împotrivă” sau 
„Abtinere”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o casuţă sau nu se bifează nicio casuţă , votul este 
considerat nul. 
 
Prezentul buletin de vot este valabil şi pentru cea de-a doua convocare a aceleiaşi AGOA din data de 25 aprilie 
2012, ora 11:00 (ora Bucureştiului), ce va avea loc la: Hotel Radisson Blu, Calea Victoriei 63-81; Sala Atlas 2, 
sector 1, Bucureşti, in cazul în care adunarea nu se întruneşte legal şi statutar la data de 04 aprilie 2012, ora 11:00 
(ora Bucureştiului); 
 
Termenul limită pentru trimiterea şi înregistrarea buletinelor de vot prin corespondenţă pentru: 

a. prima AGOA din data de 04 aprilie 2012 este 02 aprilie 2012, ora 10:00; 
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b. a doua AGOA din data de 25 aprilie 2012 este 23 aprilie 2012, ora 10:00. 
 
 
Data buletinului de vot prin corespondenţă: [_________________________________________] 
 
 
Nume şi prenume:                     [_________________________________________] 
 

                (numele şi prenumele acţionarului persoană fizică sau        a 
reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, în clar, cu 
majuscule) 

 
Semnătura şi ştampila:                     [_________________________________________] 

(semnatura acţionarului persoană fizică sau semnatura şi ştampila 
pentru reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică) 

 
 
 
 


