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FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ1
- persoana juridica Societatea ________________________________________ înmatriculată la O.R.C
de pe langa Tribunalul ___________________ sub nr. ___________________ CUI
_________ cu sediul în ________________, reprezentată legal de d-nul/dna______________________ deţinătoare a unui număr de ______________ acţiuni
emise de Banca Transilvania S.A., care îmi conferă dreptul la acelasi numar de voturi în
Adunarea Generală a Acţionarilor si care reprezinta _____% din capitalul social si
_______% din numarul total de drepturi de vot, imi exercit dreptul de vot prin
corespondenta în Adunarea Generala Ordinară a acţionarilor Băncii Transilvania S.A. ce va
avea loc în data de 8 septembrie 2021 ora 14,00 la sediul social BT situat în Cluj-Napoca, Calea
Dorobantilor, nr. 30 – 36, sau la data ţinerii celei de-a doua Adunări, 9 septembrie 2021 ora
14,00 în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, aferent deţinerilor mele în Registrul
Acţionarilor la sfârşitul zilei de 30 august 2021, după cum urmează:

1. Alegere secretari de şedinţă şi secretari tehnici cu următoarele propuneri:
Secretari de şedinţă - Ioana Olănescu, Gabriel Goga; Secretari tehnici - Flavia
Vandor, Ioan Şumandea-Simionescu.

Pentru



Împotrivă



Abținere



2. Aprobarea distribuirii dividendelor in numerar din profitul anului 2020
precum si din rezervele aferente altor ani, astfel: suma de 74.245.723 lei din
rezervele de profit net aferente anilor precedenti (an 2019) precum si suma de
425.754.277 lei din rezervele de profit net aferente anului 2020, astfel suma
totala de 500.000.000 lei fiind acordata ca dividende in numerar. Aprobarea

1

Acest formular (completat de către acţionar prin reprezentantul legal, cu legalizare de semnatura de catre un

notar public şi însoţit de copia actului său de identitate) trebuie să parvină în original până la data de 3
septembrie 2021 ora 17:00, la adresa registraturii societății indicate în convocator, anume Cluj-Napoca, Calea
Dorobanţilor nr. 30-36, judeţul Cluj, România, sau pot fi trimise şi prin e-mail până la data limită menţionată
mai sus, prin document semnat cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura
electronică – prin e-mail la adresa: actionariat@btrl.ro.
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fixarii unui dividend brut/actiune de 0,07922085114 lei (luand in considerare
capitalul social al Bancii la data de inregistrare).

Pentru



Împotrivă



Abținere



3. Aprobarea datei de 23 septembrie 2021 ca dată de înregistrare și a ex-date –
22 septembrie 2021, pentru identificarea actionarilor care urmează a beneficia
de drepturi rezultate din hotararile AGOA şi asupra cărora se răsfrâng efectele
hotărârilor AGOA.

Pentru



Împotrivă



Abținere



4. Aprobarea datei de 06 octombrie 2021 ca dată a plăţii pentru plata
dividendelor.

Pentru



Împotrivă



Abținere



5. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia
pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor, putând efectua orice acte sau fapte vor fi necesare
pentru îndeplinirea conforma a prevederilor reţinute de Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor.

Pentru



Împotrivă



Abținere



Acţionarul îşi asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă şi transmiterea în
siguranţă a prezentului formular de vot.
Data: _______________________
Societatea _______________________
Reprezentată prin _________________ (cu majuscule)
__________________________
(semnătura)
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