
PROCEDURA DE VOT PRIN REPREZENTARE

Si modalitatea de solicitare imputerniciri

Stabilita conform dispozitiilor Lesii nr. 2412017 si a ReeulamentuluiASF nr. 5/2018

Conform art. tr84 fit b) din Regulamentul ASF nr. 5/20019 , innputrRrulCtRra este actul dat

de citre un aclionar unei persoane fizice sau juridice potrivit Legii nr" 24rr?fi:;"7 in vederea exercitlrii,

?n nurnele actionarului respectiv, a unora sau a tuturor drepturilor pe care le deline in adunarea

generaiS a uneia sau nnai multor societSli identificate in imputernicire, in conformitate cu lit. c) ;id);

innpUfgtftlClRfR SpfClRt-i este Smputernicirea acordati pentru'reprezentarea intr-o singurd

adunare generalS a unui emitent, conlindnd instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in

conformitate cu art. 92 *lin. {1"2} din Legea nr.24/2O17;

TnnpUfenrutCtRfn OfrufRnlA este irnputernicirea acordati pentru reprezentarea in una sau

rnai multe adunSri generale ale aclionarilor a uneia sau mai multor societSli identificate tn

imputernicire, care nu conline instrucliuni specifice de vot din partea aclionarului, in conformitate cu

prevederile art. 92 alirr" {13} din Legea nr.74/2Afi .

f-enlru exercitarea votului prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale trebuie

utilizate forrnularele de ?mputernicire speciala existente pe site-ul societatii, pentru actionari

persoane fizice si pentru actionari persoane juridice"

Ac$onarii nu pot fi reprezentali ?n adunanea generalS a acfionarilor pe baza unei

in'lputerniciri, valabile cel rnult 3 ani, de citre o persoani care se afl6 intr-o situalie de conflict de

interese ce poate apdrea in specialin unul dintre urmitoarele cazuri:

a) este un aclionar majoritar al emitentului sau o alti persoani, controlati de respectivul aclionar;

b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al

unui acfionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);

c) este un angajat sau un auditor al societilii ori al unui aclionar majoritar sau al unei entititi

controlate, conform prevederilor lit" s);

d) este soful, ruda sau afinul p6n5 la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice

prevdzute la lit. *) -c).



?mputernicitul nu poate fi substituit de o altl persoand decSt in cazul in care acest drept i-a

fost conferit ?n mod expres de cltre aclionar in irnputernicire. in condigiile in care persoana

?rnputer"nicitd este o persoanE juridic5, aceasta poate si ?gi exercite mandatul primit prin intermediul

oriclrei persoane ce face parte din organul sdu de administrare sau conducere sau dintre angajatii

sdi. Prevederile prezentului alineat nu afecteazd dreptul aclionarului de a desemna prin imputernicire

unul sau mai mulli imputernicili supleanfi, care sI ?i asigure reprezentarea ?n adunarea generalS, ?n

conforrrritate cu regle mentlrile emise de A.S.F. in aplicarea prezentelor dispozitii.

MoCalitatile de obtinere a formularelor de. imputernicire specialS pentru reprezentare in

AGA, sunt urmatoarele:

- Frin accesarea site-ul www.sticloval.ro, sectiunea : "Actignari. -detalii", descarcand

fisieriele denumite imputernicire speciala pentru actionari persoane fizice si imputernicire

speciala pentru actionari persoane juridice.

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

adresa unde sa va remitem formularul, solicitare ce va fi transmisa prin posta Ia adresa

sediului social: S.C. Sticloval S.A. , Valenii de Munte, str. Franghesti, nr. L7-l-.g,jud.prahova,

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

adresa unde sa va remitem formularul, solicitare ce va fi transmisa pe mail la adresa

sticloval@bega.ro

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

adresa unde sa va remitem formularul, solicitare ce va fi transmisa pe faxul societatii:

'A244/25X993, cu precizarea unde sa va remitem formularul

Data : limiti a depunerii imputernicirilor specialereenerale este 1g.03.2019. Aceasta

inseamna ca Ia data de 18.03.201"9 imputernicirea a ajuns, la societatea Sticloval S.A., la sediul social

din Valenii de Munte, str. Franghesti, nr. L7-L9,jud.Prahova. ln situatia in care imputernicirea este

transmisa prin posta, la trimitere data postei sa fie cel tarziu 14.03.2AIg, pentru a putea fi primita in

timp util.

Formularul de ?mputernicire speciald se completeaza in trei exemplare care au urmitoarele

destinalii: unul pentru aclionar, unul pentru reprezentant gi unul pentru emitentul care a convocat

AGA ( respective STICLOVAL SA).

Tmputernicirea specialS este valabilS doar pentru AGA pentru care,a fost solicitatS.



Reprezentantul are obliga!ia sd voteze ?n conformitate cu instrucliunile formulate de

aclionarulcare l-a desenrnat, cu respectarea art.92 alifr.._{I{}din Legea nr.24/20L7.

innputernicirea generalS ?nceteazi prin:

(i) revocarea scrisd de cdtre aclionarul mandant a acesteia, transmisd ernitentului cel rnai t6rziu p6ni

la data-limitd de depunere a imputernicirilor aplicabilS unei aduniri generale extraordinare sau

ordinare, organizatd in cadrul mandatului, redactatS ?n [imba rom6n5 oriin limba englez5; sau

(ii) pierderea calitSlii de aclionar a mandantului la data de referin!5 aplicabili unei adunSri generale

extraordinare sau ordinare, organizati ?n cadrul mandatului; sau

(iii) pierderea calitSlii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

O persoani care aclioneazi in calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulli actionari,

numdrul acfionarilor astfel reprezentali nefiind limitat. in cazul in care un reprezentant deline

imputerniciri diferite conferite de mai mulli aclionari, acesta are dreptul si voteze pentru un aclionar

in mod diferit fa15 de votul pentru un alt acfionar. Persoana care reprezintS mai multi actionari pe

bazd de imputerniciri exprimi voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea num6rului de voturi

"pentru"/"impotriv5", respectiv de "ab1ineri", fSri a le compensa {de exemplu, la punctul x din

ordinea de zi reprezinti "a" voturi "pentru", "b" voturi "impotrivS" gi "c" "ablineri"). in cazul

trnputernicirilor speciale, voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului 3 al

?mputernicirii speciale. in cazul irnputernicirilor generale persoana care actioneazS in calitate de

reprezentant nu trebuie si prezinte ?n adunarea generalS a aclionarilor nicio dovadd privind

exprimarea votului persoanelor reprezentate.

S.C. STICLOVAL S.A. accepti o imputernicire generalS pentru participarea gi votarea in cadrul

unei AGA, dati de un acfionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin.

(1) ptt" ?il din Legea nr. 24l2AT7 sau unui avocat, fird a solicita alte documente suplimentare

referitoare la respectivul ac[ionar, daci imputernicirea generalS respecti prevederile art. 202 din

Regularnentul ASF nr. 5/20L8, este semnatS de respectivul aclionar 9i este insolitd de o declarafie pe

propria rispundere dati de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit

?nnputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generalS, din care sd reiasl c5:

(i)irnputernicirea este acordati de respectivul ac!ionar, in calitate de client, intermediarului sau,

dupi caz, avocatului;



(ii) imputernicirea generalS este semnatl de aclionar, inclusiv prin ata;are de semniturd electronici

extins5, daci este cazul.

Declaralia mentionata mai sus, trebuie depusd Ia emitent in original, semnati ;i, dupd caz,

5tampilatS, fdrE indeplinirea altor formalitS!i ?n legdturE cu forma acesteia. Declaralia se depune la

ernitent odati cu imputernicirea generalS.

ln sedinta, fiecare aclionar prezent la adunare primegte un buletin de vot care conline

elementele de identificare ale emitentului, punctele inscrise pe ordinea de zi, precum gi opliunile

"pentru", "impotrivi" sau "ab1inere".

Societatea trebuie si stabileasci pentru fiecare hotir6re cel pulin numirul de acliuni pentru

care s-au exprirnat voturi valabile, proporlia din capitalul social reprezertatS..de respectivele voturi,

numdrul total de voturi valabil exprimate, precum 9i numirul de voturi exprimate "pentru" gi

"impotrivS" fiecSrei hotdr6ri ;i, daci este cazul, numdrul de ablineri.


