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Precizari privind aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea Consiliului de Administratie al 

SC PREBET Aiud SA la AGOA din 28/29.04.2021 

 

In temeiul Art. 235 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si a art. 125-129 din Regulamentul 

nr. 1 a CNVM (ASF)/2006, facem urmatoarele precizari privind aplicarea votului cumulativ pentru alegerea 

Consiliului de Administratie, destinat actionarilor cu drept de vot in Adunarea Generala Ordinara a 

Actionarilor SC PREBET AIUD SA din data de 28/29.04.2021. 

Prin metoda votului cumulativ, fiecare actionar are dreptul de a-si atribui voturile cumulative (voturile 

obtinute in urma inmultirii numarului voturilor detinute de catre oricare actionar, potrivit participarii la 

capitalul social, cu numarul administratorilor ce urmeaza sa formeze consiliul de administratie (cinci, in cazul 

Prebet Aiud SA) uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese in consiliul de administratie. 

       Administratorii in functie pana la data adunarii generale sunt inscrisi de drept pe “Lista candidatilor” 

pentru alegerea in noul consiliu de administratie. 

       Aplicarea metodei votului cumulativ presupune alegerea intregului Consiliu de Administratie al Prebet 

Aiud SA, format din cinci membrii, in cadrul AGOA din 28/29.04.2021. 

       Administratorii in functie la data adunarii generale care nu sunt reconfirmati prin vot cumulativ in noul 

consiliu de administratie sunt considerati revocati, mandatul lor incetand pe cale de consecinta. 

       Actionarul GES Green Energy Specialists SRL a solicitat in data de 08.04.2021 completarea 

Convocatorului AGOA Prebet Aiud SA privind “Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al 

Societatii, pentru un nou mandat de 4 ani, prin metoda votului cumulativ”. Actionarul respectiv are o detinere 

semnificativa, respectiv 7.932.000 actiuni, reprezentand 17,41% din capitalul social al SC PREBET AIUD 

SA, conform Extrasului de cont emis de SC Goldring SA la data de 08.04.2021, ceea ce conduce la 

obligativitatea completarii convocatorului AGOA cu alegererea administratorilor prin metoda votului 

cumulativ. 

        In exercitarea votului cumulativ actionarii pot sa acorde toate voturile cumulate unui singur candidat 

sau mai multor candidati. In dreptul fiecarui candidat actionarii mentioneaza numarul voturilor acordate. 

         Numarul de voturi cumulate la care are dreptul fiecare actionar este inscris intr-un talon primit la 

intrarea in sala, urmand a fi atasat buletinului de vot, in forma finala, distribuit fiecarui actionar. 

        Numarul de voturi exprimate de actionar pe buletinul de vot nu poate fi mai mare decat numarul 

voturilor cumulate ale actionarului respectiv, sub sanctiunea anularii buletinului de vot. 
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       Aceleasi proceduri de vot vor fi respectate si de catre actionarii societatii care vor dori sa-si exprime 

optiunea de vot, pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie al SC PREBET AIUD SA prin 

Buletine de vot prin corespondenta sau Procuri Speciale (pct. 15). 

        Persoanele care au obtinut cele mai multe voturi cumulate in cadrul adunarii generale a actionarilor 

sunt declarate alese ca membrii ai consiliului de administratie al SC PREBET AIUD SA. 

       In situatia in care doua sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membrii in consiliul de 

administratie obtin acelasi numar de voturi, este declarata aleasa  ca membru in consiliul de administratie 

persoana care a fost votata de un numar mai mare de actionari. 

       Criteriile de alegere a membrilor consiliului de administratie, in situatia in care doua sau mai multe 

persoane propuse obtin acelasi numar de voturi cumulate, exprimate de acelasi numar de actionari, sunt 

stabilite de AGOA si precizate in procesul verbal al acesteia. 

      Procesul verbal al adunarii generale a actionarilor, semnat de presedintele de sedinta si secretar, 

constata indeplinirea formalitatior privind aplicarea metodei votului cumulativ, respectiv data si locul adunarii, 

numarul actionarilor prezenti, numarul actiunilor, numarul voturilor exprimate si alocarea lor, dezbaterile in 

rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta. 

     La procesul verbal se anexeaza documentele referitoare la aplicarea metodei votului cumulativ. 

     Procesul verbal este inregistrat in Registrul adunarilor generale. 

     Mentionam ca SC PREBET AIUD SA are un capital social subscris si varsat in suma de  

8.199.547,74 lei impartit intr-un numar de 45.553.043 actiuni. 

    Conform Convocatorului completat AGOA-AGEA Prebet Aiud din 28.04.2021, ora 12:00 (la prima 

convocare) “Lista de candidati” pentru functia de administrator al SC PREBET AIUD cuprinzand informatii 

cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala acestora este afisata pe site-ul Prebet 

Aiud SA www.prebet.ro – Relatia cu Investitorii – AGOA / AGEA, a putut fi completata de catre actionari 

pana la data de 21.04.2021, ora 14:30 - data limita pentru inscrierea candidaturii (cu respectarea prevederilor 

Art. 187, lin 8 din Reg. ASF Nr. 5/2018. 

 

 

 

Aiud,                                                                     

22.04.2021                                                                
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