PROCEDURA DE VOT PRIN REPREZENTARE
Si modalitatea de solicitare

imputerniciri

PENTRU AGOA D!N 15/17.05.2019

S{abilita conform dispozitiilor Leeii nr. 2412017 si a ReeulamentuluiASF nr. 5/2018

'

Conform art. I"84 lit b) din Regulamentul ASF nr. 5/200tr8, TMPUTERNICIREA este actul dat

de cdtre un actlonar unei persoane fizice sau juridice potrivit Legii nr. ?4rrlStTin vederea exercit;rii,

in numele actienarului respectiv, a unora sau a tuturor drepturilor pe care le deline in

adunarea

genenalS a uneia sau mai rnultor societSti identificate in imputernicire, in conformitate cu lit. c) d);
9i

?RnpUff RfrllClngn

SpfAnlA

este imputernicirea acordati pentru reprezentarea intr-o singurj

adunare generalS a unui emitent, con!in5nd instruc[iuni specifice de vot din partea ac]ionarului, in
conformitate cu art.92 *iin. {1?} din l-egea nr.241201V;
iMPVJqnNICIRFA qeNennlA este imputernicirea acordat6 pentru reprezentarea in una sau

mai multe adundri generale ale aclionarilor a uneia sau nrai multor societS!i identificate in
imputernicine, care nu contine instrucliuni specifice de vot din partea ac{ionarului, in conformitate cu
prevederile art.92;liin. {13} din Legea nr.24/2AX7

Pentru exercitarea votului prin reprezentare

in

baza unei imputerniciri speciale trebuie

utilizate forrnularele de imputernicire speciala existente pe site-ul societatii, pentru actionari
persoane flzice si pentru actionari persoane juridice.

Acfionarii nu pot

f!

reprezentali ?n adunarea generali

a aclionarilor pe baza urnei

irnputernieiri, valabile cel mult 3 ani, de cfitre o persoani care se afli intr-o situafie de conflict de
interese ce poate apdrea in specialin unul dintre urmdtoarele cazuri:
a) este un aclionar majoritar a! ennitentului sau o

alti

persoanS, controlatd de respectivul actionar;

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

unui actionar ma.loritar sau al unei persaane controlate, conform prevederilor lit. ai;
c) este

un angajat sau un auditor al societitii ori al unui aclionar rnajoritar sau al unei entitSti

controlate, conforn'l prevederilon lit" a);

d) este soful, ruda sau afinul p6nfl la gradul al patrulea inclusiv ai uneia dintre persoanele fizice
prev5zute la $it" n] -c).

imputernicitull nu poate fi suhstituit de o

alti persoani

dec6t tn cazul in care acest drept i-a

fost conferit inr mod expres de cStre aclionar in imputernicire. in condigiile in care

persoana

irnputernicitd este o persoand juridicS, aceasta poate si ?;i exercite mandatul primit prin intermediul
oricinei persoane ce face parte din organui siu de administrare sau conducere sau dintre angajatii
sHi. Prevederile prezentului alineat nu afecteazH

dreptul aclionarului de a desemna prin imputernicire

unul sau mai mulli ?mputernicifi supleanfi, care sd ?i asigure reprezentarea ?n adunarea general}, in
conformitate cu reglementlrile emise de A.S.F. in aplicarea prezentelor dispozitii.

Mqdalitatile de gbtinere a formularelor de imputernicire speqi?ld pentru reprezentare in
AGA, snnt

-

u

LFatoarele'.

Prin accesarea site-ul www.sticloval.ro. sectiunea : "Actionari -detalii",

descarcand

fisieriefe denurnite 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 rernitem formularul, solicitare ce va fi transmisa prin posta la adresa
sediului social: 5.C. Sticloval S.A. , Valenii de Munte, str. Franghesti, nr. 17-lg,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 ta adresa

sticioval(&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:

A2441251,993, cu precizarea unde sa va remitem formularul

Data

- Iimiti a depunerii

imputernicirilor speciale/generale este 13.05.20Lg. Aceasta

inseamna ca la data de 13.05.20L9 imputernicirea a ajuns, la societatea Sticloval S.A., Ia sediul social

din Valenii de Munte, str. Franghesti, nr. 17-79,jud.Prahova. ln situatia in care imputernicirea este
transnrisa prin posta, la tnirnitere data postei sa fie cel tarziu 09.05.2019, pentru

t!rnp

ut!1.

a putea fi primiia

in

Formularul de imputernicire specialS se completeaza in trei exemplare care au urmitoarele

destinalii: unul pentru aclionar, unul pentru reprezentant

;i

unul pentru emitentul care a convocat

AGA { respective STICLOVAL SA).

imputernicirea specia!E este valabilS doar pentru AGA pentru care a fost solicitatS.
Reprezentantul are obliga!ia

si

voteze

in

conformitate cu instrucliunile formulate de

aclionarul care l-a desemnat, cu respectarea art. 92 C[t-11]] din Legea nr.24l2O1Z.

irnputernicirea generalH inceteaz5 prin:
(i) revocarea scrisS de cStre acfionarul mandant a acesteia, transmis5 emitentului cel mai tSrziu pSni

[a data-[irnit5 de depunere a ?mputerniciriior aplicabi15 unei aduniri generale extraordinare

sau

ordinane, onganizatS in cadrul mandatului, redactat} in lirnba rom6ni ori.in limba englezS; sau

(ii) pienderea calit6tii de aclionar a mandantului la data de referinl6 aplicabili unei aduniri generale
extraordlnare sau ordinare, organizati in cadrul mandatului; sau

(iii) pierderea calitdXii de interrnediar sau de avocat a mandatarului.

O persoani care actioneazS in calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulli acfionari,

numSrul acfionarilor astfel reprezentati nefiind limitat.

in cazul in care un reprezentant

deline

tmputerniciri diferite conferite de rnai mulli actionari, acesta are dreptul si voteze pentru un aclionar
?n

mod difenit

fali

de votul pentru un alt aclionar. Persoana care reprezintl mai mulli acgionari pe

bazS de ?mputerniciri exprimd

voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numirului de voturi

"pentru"/'impotriv5", respectiv de "ab1ineri", fSrI a le compensa (de exemplu, la punctul x din
ordinea de zi reprezinti "4" voturi "pentru", "b" vottiri "impotrivS" ;i "c" "ablineri"). in cazul
?mputernicinilor speciale, voturile astfel exprimate sunt validate
?mputernicirii speciale.

in

reprezentant nu trebuie

pe baza exemplarului 3

al

cazu! irnputernicirilor generale persoana care ac!ioneazd ?n calitate de

si

prezinte

in

adunarea generald

a aclionarilor nicio dovadi

privind

exprimarea votuIui persoanelor reprezentate.
5.C. STICI-OVAL s.A. accepti o irnputernicire generalS pentru participarea pi votarea ?n cadrul

unei AGA, datd de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin.
(1")

pct" ?* din Legea nr. 2417A17 sau unui avocat, fdrd a solicita alte documente suplimentare

referitoare la respectivul aclionar, dac} ?mputernicirea general5 respecti prevederile art. 202 din
Regulamentul ASF nr.5/?AL8, este sernnatd de respectivul aclionargi esteinsotitl de o dec[aralie pe

propria rSspundere datd de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit
imputernicirea de reprezentare prin ?nnputernicirea generalS, din care si reiasi cd:

(i)imputernicirea este acordatH de respectivul ac!ionar, in calitate de client, intermediarului sau,
dupd caz, avocatului;

(ii)imputernicirea generalS este sen'rnatd de aclionar, inclusiv prin atasare de semnlturS eiectronici
extinsS, dac5 este cazuf.

Declaralia mentionata rnai sus, trebuie depusi la emitent in original, sernnatS 5i, dupS caz,
gtampilatd, fdrE fndeplinirea altor formalitS!i in leg6turl cu forrna acesteia. Declara!ia se depune la
ennitent odatS cu ?mputernicirea generalS.

ln sedinta, fiecare acfionar prezent la adunare prime;te un buletin de vot care contine
elementele de identificare ale enritentului, punctele inscrise pe ordinea de zi, precum si optiunile
"pentru", "impotrivS" sau "abginere".
Societatea trebuie s5 stabileascd pentru fiecare hot516re cel pulin numSrul de acliuni pentru
care s-au exprimat voturi valabile, proporfia din capitalul social reprezentat5 de respectivele voturi,

numSrul total de voturi valabil exprimate, precum

;i

numirul de voturi exprimate "pentru,,

"impotriv5" fiecirei hotirSri si, dacS este cazul, numirul de abtineri.

gi

