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FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA1 

- dedicat punctului 5 de pe ordinea de zi AGOA - 

- persoană juridică - 

Societatea ________________________________________ înmatriculată la O.R.C 

de pe langa Tribunalul ___________________ sub nr. ___________________ CUI 

_________ cu sediul în ________________, reprezentată legal de d-nul/d-

na______________________ deţinătoare a unui număr de ______________ acţiuni 

emise de Banca Transilvania S.A., care îmi conferă dreptul la același număr de voturi în 

Adunarea Generală a Acţionarilor și care reprezintă _____% din capitalul social și 

_______% din numărul total de drepturi de vot, îmi exercit dreptul de vot prin 

corespondență în Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a acţionarilor Băncii 

Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 26 aprilie 2023 ora 14,00 respectiv ora 15,00 la 

sediul social BT situat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 30-36, sau la data ţinerii 

celei de-a doua Adunări, 27 aprilie 2023 orele 14,00 respectiv 15,00 în cazul în care cea 

dintâi nu s-ar putea ţine, aferent deţinerilor mele în Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 

13 aprilie 2023, după cum urmează: 

 

Pentru Adunarea Generală Ordinară: 

 

5. Desemnarea auditorului financiar al băncii pentru auditarea situațiilor 

financiare ale băncii aferente exercițiilor financiare 2023-2027, întocmite în 

conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, conform 

Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificările ulterioare. 
 

Pentru        Impotriva       Abtinere    

 

 
1 Acest formular (completat de către acţionar, 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 21 aprilie 2023 ora 17:00, la 

Sediul Central al băncii din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 30-36, jud. Cluj într-un plic separat, închis, 

menţionând pe plic clar „Confidenţial – Instrucţiuni de vot secret pentru Adunarea Generală 

Ordinară a Acţionarilor din data de 26/27.04.2023” și care vor fi introduse, la rândul lui, în plicul 

conţinând buletinul de vot prin corespondenţă dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGA 

şi a documentelor aferente. De asemenea pot fi trimise și prin e-mail separat până la data limită menționată 

mai sus, prin document semnat cu semnatură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura 

electronică – prin e-mail la adresa: actionariat@btrl.ro, menționând în subiectul e-mail-ului, clar „Confidenţial 

– Instrucţiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 26/27.04.2023”. 
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Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în 

siguranță a prezentului formular de vot. 

 

Data: _______________________ 

 

Societatea _______________________ 

Reprezentată prin _________________ (cu majuscule) 

__________________________ 

(semnătura) 
 


