
PROCEDURA DE VOT PRIN CORESPONDENTA 

SI DE SOLICITARE BULETIN DE VOT PENTRU SEDINTA AGOA DIN 26.08.2021/27.08.2021 

Stabilita conform dispozitiilor Legii nr. 24/2017,  a Regulamentului ASF nr. 5/2018 si a 

Regulamentului ASF nr. 5/2020 

 

 In sedinta AGA STICLOVAL S.A., votul poate fi exercitat si prin corespondenta , prin 

completarea si depunerea buletinelor de vot prin corespodenta. In situatia actuala este 

recomandabila aceasta modalitate de vot.  

In baza art. 1 alin.2 punctul ii)  din Regulamentul ASF nr. 5/2020, publicat in MO nr. 

305/10.04.2020, exista posibilitatea ca emitentul STICLOVAL S.A. să aplice restricţiile în vigoare la 

data desfăşurării adunării generale a acţionarilor, cu privire la limitarea numărului de participanţi la 

evenimente desfăşurate în spaţii închise, numai în funcţie de deciziile exprese adoptate de 

autorităţi. 

Pentru exercitarea votului prin corespondenta trebuie utilizate buletinelor de vot prin 

corespondenta existente pe site-ul societatii, pentru actionari persoane fizice si pentru actionari 

persoane juridice.   

Modalitatile de obținere a buletinelor de vot prin corespondenta, sunt urmatoarele: 

- Prin accesarea site-ul www.sticloval.ro, sectiunea : “Actionari –detalii”, descarcand 

fisierele denumite buletine de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice si 

buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice.  

- Prin solicitare scrisa, in care sa mentionati ca sunteti actionar al societatii, precizand 

adresa  de mail unde sa va remitem formularul, solicitare ce va fi transmisa recomandabil 

pe cale electronica la adresa :  sticloval@bega.ro sau getaanghel2011@gmail.com. In caz 

de imposibilitate de transmitere a solicitarii de bulletin de vot pe cale electronica,  va 

solicitam sa transmiteti cererea pe fax la nr. 0244/281993 sau, ca ultima optiune in functie 

de posibilitati, prin serviciul postal pe adresa sediului social, S.C. Sticloval S.A. , Valenii de 

Munte, str. Franghesti, nr. 17-19, jud.Prahova, data postei  de trimitere a formularului 

http://www.sticloval.ro/
mailto:sticloval@bega.ro
mailto:getaanghel2011@gmail.com


completat  urmand sa fie cel tarziu 23.08.2021, pentru ca fizic, inscrisul sa ajunga la 

societate cel tarziu in 24.08.2021. 

Data- limită a de trimitere  buletinelor de vot prin corespondenta pe mail sau pe fax este 

24.08.2021, iar daca se apeleaza ca ultima optiune la serviciul postal, data de trimitere sa fie cel 

tarziu 23.08.2021, data postei. Aceasta inseamna ca la data de 24.08.2021 buletinul de vot a ajuns la 

societatea Sticloval S.A., la sediul social din Valenii de Munte, str. Franghesti, nr. 17-19, jud.Prahova. 

In situatia in care buletinul de vot este transmis prin posta, la trimitere, data postei, sa fie cel tarziu 

23.08.2021, pentru a  putea fi primit in timp util.   

Va solicitam ca optiunea de transmitere a buletinului de vot pe calea postala sa fie accesata, 

doar in situatia in care nu exista posibilitatea transmiterii buletinului pe cale electronica sau pe fax.  

Buletinul de vot prin corespondenta se completeaza in doua exemplare care au următoarele 

destinații: unul pentru acționar și unul pentru emitentul ce a convocat AGA ( S.C. STICLOVAL S.A.). 

Buletinul de vot prin corespondenta este valabil doar pentru AGA pentru care a fost solicitat. 

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în 

care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală 

care se depune la emitent în conformitate cu art. 92 alin. (14) din Legea nr. 24/2017, cu 48 de ore 

inainte de intrunirea AGA, adica cel tarziu in data de 24.08.2021 

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal 

sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare 

generală este anulat. În acest caz este luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin 

reprezentant. 

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este 

alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său 

aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de acționar sau 

de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă 

acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală. 

 

 

 

https://lege5.ro/App/Document/ge2tinzugm2a/legea-nr-24-2017-privind-emitentii-de-instrumente-financiare-si-operatiuni-de-piata?pid=194177586&d=2019-02-11#p-194177586

