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Acest formular (completat de către acţionar şi însoţit de copia actului său de identitate) trebuie să parvină 

Societatii în original până la data de 28.05.2020, ora 09.30, la sediul Societatii din Ramnicu Valcea, Str. 

Uzinei nr. 2, Jud. Valcea, in atentia Departamentului Juridic Organizare. 

 

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ 

pentru Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor 

Societatii CIECH SODA ROMANIA S.A. ("Societatea") 

 
Subsemnatul ___________________________________________________________(numele şi prenumele), domiciliat în 

_____________________________________________________________________, identificat prin actul de identitate 

________ seria _____ nr. _____________, eliberat de ___________________, la data de ________________, având codul 

numeric personal _____________________________, deţinător al ___________________ acţiuni emise de Societate, care 

îmi conferă dreptul la tot atatea voturi în Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor, prin prezentul formular, îmi exercit 

dreptul de vot prin corespondenţă asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor 

Societatii, care va avea loc în data de 28.05.2020, ora 09.30, la sediul Societatii din Ramnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 2, Jud. 

Valcea, sau la data ţinerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, după cum urmează: 

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 

Punctul de pe ordinea de zi 

Votul 

(se va completa, după caz, cu 

pentru, împotrivă sau abţinere) 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE 

1. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al CIECH Soda Romania 

S.A. nr. 1/09.08.2019 referitoare la luarea de masuri preventive in cazul 

riscului de oprire totala a productiei in fabrica Societatii. 
   

2. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al CIECH Soda Romania 

S.A. nr. 1/18.09.2019 referitoare la constatarea imposibilitatii de a incheia un 

nou contract de livrare a aburului industrial cu SC CET Govora SA in cadrul 

discutiilor purtate pana la data prezentei decizii si suspendarea temporara a 

productiei 

   

3. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al CIECH Soda Romania 

S.A. nr. 1/31.12.2019 referitoare la: aprobarea listei cu salariații ce 

beneficiaza de Oferta de plecare la cerere si a costurilor aferente plecarilor 

acestor salariati, referitoare la initierea procedurii de concedieri colective si 

imputernicirea pentru dl. Witold Piotr Urbanowski, si a Deciziei Consiliului 

de Administratie al CIECH Soda Romania S.A. nr. 1/07.04.2020 referitoare la 

modificarea art. 1 din Decizia nr. 1 din 31.12.2019 a Consiliului de 

Administratie privind Aprobarea listei cu salariații ce beneficiaza de Oferta 

de plecare la cerere si a costurilor aferente plecarilor acestor salariati, 

referitoare la initierea procedurii de concedieri colective si imputernicirea 

pentru dl. Witold Piotr Urbanowski. 

   

4. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al CIECH Soda Romania 

S.A. nr. 1/09.04.2020 referitoare la: Aprobarea Planului de concediere 

colectiva si aprobarea noii Organigrame a Societatii care desfiintaza efectiv 

506 de locuri de munca 

   

5. Luarea deciziei referitoare la continuarea activitatii Instalatiei de productie 

silicat in perioada de stand-by a fabricii de soda calcinata, in functie de 

cererea clientilor, cu care sunt in prezent, sau vor fi incheiate in viitor 

contracte comerciale. 
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Acţionarul îşi asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă şi transmiterea în siguranţă a 

prezentului formular de vot.  

Data _________________ 

_________________                                                             

(semnătura)  
 

 


