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Transilvania Investments Alliance S.A.       Anexa nr. 1O 
Capital social subscris şi vărsat: 216.244.379,70 lei 
Număr total de acţiuni: 2.162.443.797 
Buletin de vot prin corespondenţă 

 
BULETIN DE VOT  

 
Subsemnatul/Subscrisa _________________________________________, CNP/CUI _______________________, deţinător a ________ 
acţiuni, reprezentând ________% din capitalul social, care îmi conferă ___________ voturi în cadrul adunării generale ordinare a 
acţionarilor Transilvania Investments Alliance S.A., ce va avea loc în Municipiul Braşov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro 
Palace, în data de 28.04.2022, ora 1100   sau  în 29.04.2022, ora 1100 la a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 şi cu procedura de vot prin corespondenţă elaborată de Directoratul Transilvania 
Investments Alliance S.A., îmi exercit dreptul de vot după cum urmează: 

 
Textul propunerii supuse aprobării 

 
1. Alegerea secretariatului de şedinţă format din doi membri, respectiv dna. Mihaela Susan şi dna. Simona Modval, acţionari cu datele de 
identificare disponibile la sediul societăţii, însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul 
constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-
verbal de şedinţă : 
 

Pentru Împotrivă Abţinere 
 

 
 
2. Discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale, respectiv situaţia poziţiei financiare şi situaţia rezultatului global şi notele explicative 
ale situaţiilor financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar din anul 2021, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, 
Consiliul de Supraveghere şi Auditorul financiar: 
 

Pentru Împotrivă Abţinere 
 

 
 
3. Aprobarea repartizării pe destinaţii a profitului net realizat în exerciţiul financiar din anul 2021: 
 

Pentru Împotrivă Abţinere 
 

 
 
4. Aprobarea remuneraţiilor variabile ale membrilor Consiliului de Supraveghere şi ale membrilor Directoratului pentru anul 2021, conform 
politicii de remunerare: 
 

Pentru Împotrivă Abţinere 
 

 
 
5. Aprobarea remuneraţiei lunare a membrilor Consiliului de Supraveghere la nivelul a 3,5 salarii medii brute pe societate pentru fiecare 
membru al Consiliului, 4 salarii medii brute pe societate pentru Vicepreşedinte şi 5 salarii medii brute pe societate pentru Preşedinte:  
 

Pentru Împotrivă Abţinere 
 

 
 
6. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 
2021: 
 

Pentru Împotrivă Abţinere 
 

 
 
 
 
 
 

Vezi VERSO 
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7. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului, pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2021: 
 

Pentru Împotrivă Abţinere 
 

 
 
8. Discutarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022: 
 

Pentru Împotrivă Abţinere 
 

 
 
 
9. Aprobarea revizuirii Strategiei Transilvania Investments Alliance S.A. pentru perioada 2020-2024: 
 

Pentru Împotrivă Abţinere 
 

 
 
 
10. Aprobarea revizuirii Declaraţiei de politică investiţională pentru perioada 2020-2024:  
 

Pentru Împotrivă Abţinere 
 

 
 
11. Aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2021:  
 

Pentru Împotrivă Abţinere 
 

 
 
12. Aprobarea revizuirii Politicii de remunerare a Transilvania Investments Alliance S.A., aplicabilă din 2022:  
 

Pentru Împotrivă Abţinere 
 

 
 
13. Împuternicirea dlui. Radu-Claudiu Roşca, Preşedinte Executiv/Director General, să îndeplinească formalităţile de înregistrare şi 
publicare a hotărârii adunării generale a acţionarilor:  
 

Pentru Împotrivă Abţinere 
 

 
 
 
 
 
Data  _____________________________               Scrieţi data 
 
Semnătura  acționar / reprezentant legal  ________________________         Semnaţi 
 
 Acţionar / reprezentant legal  _________________________        
       
 
Pentru exercitarea votului, marcaţi cu X în interiorul unui singur chenar, corespunzător opţiunii dvs. de vot, pentru fiecare 
punct al ordinii de zi, în caz contrar votul exprimat pentru respectivul punct va fi anulat. 

 
Notă: Buletinele de vot prin corespondenţă, însoţite de documente conform procedurii, se transmit ca document electronic cu semnătură 
electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, prin e-mail la adresa office@transilvaniainvestments.ro  sau se depun/expediază la sediul 
societăţii, astfel încât acestea să fie primite de societate până la data de 26.04.2022, ora 1000. 
 

mailto:office@transilvaniainvestments.ro
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