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Procura speciala  
pentru actionari persoane juridice 

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) SAFETECH INNOVATIONS S.A. 
din data de 18/19.04.2022 

 
Subscrisa, _______________________________________________________________________ 
*Se va completa cu denumirea actionarului persoana juridica 

cu sediul social situat in _____________________________________________________________, inmatriculata la 
Registrul Comertului/entitate similara pentru persoane juridice nerezidente sub nr. 
_______________________________________, cod unic de inregistrare/numar de inregistrare echivalent pentru 
persoanele juridice nerezidente _______________________________________, 
reprezentata legal prin ______________________________________________________________ 
*Se va completa cu numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, astfel cum apar acestea in 
documentele doveditoare ale calitatii de reprezentant 

 
in calitate de actionar al SAFETECH INNOVATIONS S.A., cu sediul social in Romania, Bucuresti, Str. Frunzei nr. 12-14, 
etaj 1 si 2 - Sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3550/2011, 
CUI 28239696, Romania (Societatea), 
 
imputernicim prin prezenta pe: ______________________________________________________, 
*Se va completa cu numele si prenumele imputernicitului persoana fizica caruia i se acorda aceasta procura 

 
identificat cu B.I./C.I./pasaport seria _____________________ nr. _______________________, eliberat de 
________________________ la data de ___________________________________, CNP 
__________________________________________, avand domiciliul 
in_______________________________________________________________________________ 
 
SAU 
_______________________________________________________________________________ 
*Se va completa cu denumirea actionarului persoana juridica 

cu sediul social situat in ________________________________________________________________, inmatriculata 
la Registrul Comertului/entitate similara pentru persoane juridice nerezidente sub nr. 
_______________________________________, cod unic de inregistrare/numar de inregistrare echivalent pentru 
persoanele juridice nerezidente __________________________________________, 
reprezentata legal prin _____________________________________________________________ 
*Se va completa cu numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, astfel cum apar acestea in 
documentele doveditoare ale calitatii de reprezentant 
 

  
drept reprezentant al meu in AGOA Societatii ce va avea loc in data de 18 Aprilie 2022, ora 11:00 (ora Romaniei) – prima 
convocare si, respectiv 19 Aprilie 2022, ora 11:00 (ora Romaniei) – a doua convocare, sa exercite dreptul de vot aferent 
detinerilor mele inregistrate in registrul actionarilor la data de referinta, dupa cum urmeaza: 
 
 
 

 
Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv:  Aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii pentru 
exercitiul financiar 2021, in baza raportului Administratorului Unic cu privire la activitatea Societatii in cursul anului 2021 
si a raportului auditorului financiar al Societatii. 
 

 PENTRU IMPOTRIVA  ABTINERE 

      



 

 

 
2 / 8 

 

SAFETECH INNOVATIONS S.A. 
Sediu social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-3, sector 2 , cod postal 021533 Bucuresti, Romania 

C.U.I.: RO 28239696  ●  Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/3550/2011 ● 
E-mail: office@safetech.ro  ●  www.safetech.ro 

 

 
Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv:  Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent anului 
financiar 2021, in suma de 6.156.770,65 lei (sase milioane o suta cincizeci si sase mii sapte sute saptezeci si 65 %) Lei 
, astfel: 

a) Rezerve legale = 370.001 lei (trei sute saptezeci mii unu) Lei, 

b) Utilizarea pentru acordarea de dividende in numerar catre actionari, in valoare totala de 4.156.250 

(patru milioane o suta cincizeci si sase de mii doua sute cincizeci) lei,  

c) Profit ramas nedistribuit = 1.630.519,65 lei (un milion sase sute treizeci de mii cinci sute nouasprezece 

si 65 %) Lei;  

d) Alte rezerve = 0 (zero) lei 

 

 PENTRU IMPOTRIVA  ABTINERE 

      

 

 
Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv:  Aprobarea pentru operatiunea de acordare de dividende catre 
actionari, conform punctului 2 litera b) de pe ordinea de zi, a datei de inregistrare (propunere: 09.06.2022), a datei ex-
date (propunere: 08.06.2022) si a datei platii (propunere: 16.06.2022). 
. 

 PENTRU IMPOTRIVA  ABTINERE 

      

 

 
Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv:  Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru 
exercitiul financiar 2022. 
 

 PENTRU IMPOTRIVA  ABTINERE 

      

 

 
Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv:  Adoptarea Politicii de Remunerare a Consiliului de Administratie al 
SAFETECH INNOVATIONS S.A., si stabilirea remuneratiei conducatorilor societatii in conformitate cu aceasta. 
 

 PENTRU IMPOTRIVA  ABTINERE 

      

 

 
Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv:  Aprobarea Raportului de Remunerare a conducerii Societatii aferent 
activitatii desfasurate in anul 2021, in conformitate cu prevederile 107 al Legii nr. 24/2017 privind emitentii de 
instrumente financiare si operatiuni de piata. 
 

 PENTRU IMPOTRIVA  ABTINERE 
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Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv:  Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic pentru 
activitatea aferenta anului financiar 2021. 
 

 PENTRU IMPOTRIVA  ABTINERE 

      

 

 
Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv:  Sub conditia adoptarii Noului Act Constitutiv al Societatii de catre 
AGEA, Informarea actionarilor cu privire la renuntarea la mandatul de administrator unic al Societatii a dlui. Gansac 
Victor. 
*Acest punct de pe ordinea de zi este un punct informativ, nefiind supus votului.  
 

 
 
Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv: Sub conditia adoptarii Noului Act Constitutiv al Societatii catre AGEA, 
aprobarea constituirii unui consiliu de administratie al Societatii format din 3 (trei) membri. 
 

 PENTRU IMPOTRIVA  ABTINERE 

      

 

 
Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv: Alegerea membrilor Consiliului de Administratie, (dintre care cel putin 
un membru va fi administrator independent), pentru un mandat de 2 (doi) ani de la data numirii, respectiv data adoptarii 
Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 18/19.04.2022. 
 
* Optiunea de vot aferenta acestui punct de pe ordinea de zi va fi indicata in Anexa 1 atasata prezentei imputerniciri 
speciale - Exprimarea Votului Secret 
 

 
Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea modelului de contract cadru de administrare pentru 
Membrii Consiliului de Administratie. 
 

 PENTRU IMPOTRIVA  ABTINERE 

      

 

 
Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru a semna 
contractele de mandat care urmeaza a fi incheiate cu noii membri. Contractul de mandat incheiat cu fiecare dintre 
membrii Consiliului de Administratie va fi semnat in numele si pe seama Societatii de oricare alt membru al Consiliului 
de Administratie. 
 

 PENTRU IMPOTRIVA  ABTINERE 

      

 

 
Pentru punctul 13 de pe ordinea de zi, respectiv: Revocarea mandatului auditorului financiar al Societatii – Doamna 
Dascalu I. Cristina-Ionela – Auditor Financiar. 
 
* Optiunea de vot aferenta acestui punct de pe ordinea de zi va fi indicata in Anexa 2 atasata prezentei imputerniciri 
speciale - Exprimarea Votului Secret 
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Pentru punctul 14 de pe ordinea de zi, respectiv: Numirea ca auditor al societatii a societatii de audit – Baker Tilly 
Klitou And Partners S.R.L. persoana juridica, avand sediul in Mun. Bucuresti, Sector 2, Sos. Pipera nr. 42, Biroul nr.2, 
Globalworth Plaza, Etaj 7, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/5434/2003, 
avand CUI 15381680 - pentru un mandat de 2 (doi), de la data numirii si renuntarea la aplicarea prevederilor legale 
privind alegerea si numirea de cenzori, in conditiile art. 160 alin 1^2) din Legea 31/1990 privind societatile 
 
* Optiunea de vot aferenta acestui punct de pe ordinea de zi va fi indicata in Anexa 3 atasata prezentei imputerniciri 
speciale - Exprimarea Votului Secret 
 

 
Pentru punctul 15 de pe ordinea de zi, respectiv: Autorizarea si imputernicirea Dlui. Gansac Victor, cu drept de 
substituire/subdelegare, in vederea semnarii oricaror documente (inclusiv hotararile AGOA si actul constitutiv actualizat 
al Societatii) si intreprinderii oricaror formalitati necesare in vederea implementarii, depunerii, inregistrarii si publicarii 
hotararilor AGOA si/sau a operatiunilor aprobate prin acestea, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati 
in acest scop 
 

 PENTRU IMPOTRIVA  ABTINERE 

      

 

 
 
Nota: Se va indica votul exprimat prin bifarea cu un „X” a unuia dintre spatiile pentru variantele „PENTRU”, „IMPOTRIVA” 
sau „ABTINERE”. In situatia in care se bifeaza cu „X” mai mult de o un spatiu sau nu se bifeaza nici un spatiu, votul 
respectiv este considerat nul/ nu se considera exercitat.  
 
Prezenta procura speciala: 

1. este valabila doar pentru AGOA pentru care a fost solicitata, iar reprezentantul are obligatia sa voteze in 
conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului de 
catre secretarii sedintei AGEA; 

2. termenul limita pentru inregistrarea procurilor speciale la Societate este 15 Aprilie 2022, ora 11:00 (ora 
Romaniei); 

3. se redacteaza in 3 exemplare originale, din care: un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana 
imputernicitului si un exemplar se va comunica Societatii; 

4. se semneaza si se dateaza de catre actionarul mandant; in cazul actionarilor colectivi se semneaza de toti 
actionarii colectivi; 

5. va fi completata de actionarul mandant la toate rubricile inscrise; 
6. contine informatii in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017.  

 
Anexam prezentei procuri speciale: 
 
- certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt 

document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care 
subscrisa este inmatriculata legal, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data de referinta si care sa permita 
identificarea subscrisei in registrul actionarilor SAFETECH INNOVATIONS S.A., la data de referinta (05.04.2022), 
eliberat de Depozitarul Central S.A.. Daca Depozitarul Central S.A. nu a fost informat la timp in legatura cu numele 
reprezentantului legal al subscrisei (astfel incat registrul actionarilor la data de referinta sa reflecte acest lucru), 
certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus vor trebui sa faca dovada reprezentantului legal 
al subscrisei, si 

- copia actului de identitate al imputernicitului persoana fizica (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport, 
permis de sedere pentru cetatenii straini). 
 
SAU 
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- in cazul imputernicitului persoana juridica, atasam si certificatul constatator al acestuia, in original sau copie 

conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma 
cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul de origine, indicand printre altele identitatea 
reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data de referinta. 
 
 

Data acordarii procurii speciale: __________________ 
*In situatia in care actionarul va transmite succesiv mai mult de o procura speciala, Societatea va considera ca procura speciala 
avand o data ulterioara revoca procura(ile) speciala(e) anterioara(e) 

 
 
Denumire actionar persoana juridica: ____________________________ 
 
 
Nume si prenume reprezentant legal:  ____________________________ 
*Se va completa cu denumirea actionarului persoana juridica si cu numele si prenumele reprezentantului legal, in clar, cu majuscule 

 
 
Semnatura: __________________________________________________ 
*Se va completa cu semnatura reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si se va stampila, daca este cazul 
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Anexa 1 - EXPRIMAREA VOTULUI SECRET 
Aferent punctului 10 de pe ordinea de zi a AGOA 

 
Pentru punctul 10 de pe ordine de zi, respectiv: Sub conditia adoptarii Noului Act Constitutiv al Societatii catre AGEA, 
alegerea membrilor Consiliului de Administratie, (dintre care cel putin un membru va fi administrator independent), 
pentru un mandat de 2 (doi) ani de la data numirii, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a 
Actionarilor din 19/20.04.2022.  
 
Alegerea dlui Victor GANSAC in functia de membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat de 2 ani de la 
data numirii. 

 PENTRU IMPOTRIVA  ABTINERE 

      

 
Alegerea dlui. Alexandru MIHAILCIUC in functia de membru independent al Consiliului de Administratie pentru un 
mandat de 2 ani de la data numirii. 
 

 PENTRU IMPOTRIVA  ABTINERE 

      

 
Alegerea dlui. Mircea VARGA in functia de membru independent al Consiliului de Administratie pentru un mandat de 2 
ani de la data numirii. 
 

 PENTRU IMPOTRIVA  ABTINERE 

   
 
[NOTA 1]:  Aceasta Anexa 1 nu produce efecte decât dacă insotește imputernicirea speciala de mai sus. (i) Dacă 
imputernicirea speciala este transmisa prin poștă sau servicii de curierat sau este depusa la sediul Societătii, prezenta 
Anexă 1, aferentă exprimării votului secret, va fi imprimată separat și inclusă intr-un plic inchis cu mentiunea 
"EXPRIMAREA VOTULUI SECRET", care va insoti imputernicirea speciala in plicul in care este depusa/transmisa acesta; 
(ii) Dacă imputernicirea speciala este transmisa prin poștă electronică, prezenta Anexă 1 aferentă exprimării votului 
secret va fi atașată in e-mail intr-un document separat intitulat: "EXPRIMAREA VOTULUI SECRET".]  
 
 
[NOTA 2]: aceasta anexa va fi actualizata in functie de propunerile facute de catre actionari, indiferent de participatia 
acestora, in conformitate cu dispozitiile sectiunii ”Dreptul de a propune candidaturi pentru functia de membru al 
Consiliului de Administratie” a convocatorului pentru Adunarile Generale Extraordinare, respectiv Ectraordinare ale 
Actionarilor Safetech Innovations S.A. din data de 18/19.04.2022. Astfel, lista finala a nominalizarilor pentru functia 
de membru in Consiliul de Administratie va fi publicata ulterior datei de 31.03.2022. 

 
Data buletinului de vot: __________________________ 
 
Denumire actionar persoana juridica: ____________________________________________________ 
 
Nume si prenume reprezentant legal: _________________________________________________ 
* A se completa cu denumirea actionarului persoana juridica si cu numele si prenumele reprezentantului legal, in clar, cu majuscule 

 
Semnatura: ___________________________ 
*A se completa cu semnatura reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si se va stampila, daca este cazul. 
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Anexa 2 - EXPRIMAREA VOTULUI SECRET 
Aferent punctului 13 de pe ordinea de zi a AGOA 

 
 
Pentru punctul 13 de pe ordinea de zi, respectiv: Revocarea mandatului auditorului financiar al Societatii – Doamna 
Dascalu I. Cristina-Ionela – Auditor Financiar. 
 

 PENTRU IMPOTRIVA  ABTINERE 

      

 
 
[NOTA]:  Aceasta Anexa 2 nu produce efecte decât dacă insotește imputernicirea speciala de mai sus. (i) Dacă 
imputernicirea speciala este transmisa prin poștă sau servicii de curierat sau este depusa la sediul Societătii, prezenta 
Anexă 2, aferentă exprimării votului secret, va fi imprimată separat și inclusă intr-un plic inchis cu mentiunea 
"EXPRIMAREA VOTULUI SECRET", care va insoti imputernicirea speciala in plicul in care este depusa/transmisa acesta; 
(ii) Dacă imputernicirea speciala este transmisa prin poștă electronică, prezenta Anexă 2 aferentă exprimării votului 
secret va fi atașată in e-mail intr-un document separat intitulat: "EXPRIMAREA VOTULUI SECRET".]  
 
Data buletinului de vot: __________________________ 
 
Denumire actionar persoana juridica: ____________________________________________________ 
 
Nume si prenume reprezentant legal: _________________________________________________ 
* A se completa cu denumirea actionarului persoana juridica si cu numele si prenumele reprezentantului legal, in clar, cu majuscule 

 
Semnatura: ___________________________ 
*A se completa cu semnatura reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si se va stampila, daca este cazul. 
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Anexa 3 - EXPRIMAREA VOTULUI SECRET 
Aferent punctului 14 de pe ordinea de zi a AGOA 

 
 
Pentru punctul 14 de pe ordinea de zi, respectiv: Numirea ca auditor al societatii a societatii de audit – Baker Tilly 
Klitou And Partners S.R.L. persoana juridica, avand sediul in Mun. Bucuresti, Sector 2, Sos. Pipera nr. 42, Biroul nr.2, 
Globalworth Plaza, Etaj 7, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/5434/2003, 
avand CUI 15381680 - pentru un mandat de 2 (doi), de la data numirii si renuntarea la aplicarea prevederilor legale 
privind alegerea si numirea de cenzori, in conditiile art. 160 alin 1^2) din Legea 31/1990 privind societatile 
 

 PENTRU IMPOTRIVA  ABTINERE 

      

 
 
 
[NOTA]:  Aceasta Anexa 3 nu produce efecte decât dacă insotește imputernicirea speciala de mai sus. (i) Dacă 
imputernicirea speciala este transmisa prin poștă sau servicii de curierat sau este depusa la sediul Societătii, prezenta 
Anexă 3, aferentă exprimării votului secret, va fi imprimată separat și inclusă intr-un plic inchis cu mentiunea 
"EXPRIMAREA VOTULUI SECRET", care va insoti imputernicirea speciala in plicul in care este depusa/transmisa acesta; 
(ii) Dacă imputernicirea speciala este transmisa prin poștă electronică, prezenta Anexă 3 aferentă exprimării votului 
secret va fi atașată in e-mail intr-un document separat intitulat: "EXPRIMAREA VOTULUI SECRET".]  
 
 
Data buletinului de vot: __________________________ 
 
Denumire actionar persoana juridica: ____________________________________________________ 
 
Nume si prenume reprezentant legal: _________________________________________________ 
* A se completa cu denumirea actionarului persoana juridica si cu numele si prenumele reprezentantului legal, in clar, cu majuscule 

 
Semnatura: ___________________________ 
*A se completa cu semnatura reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si se va stampila, daca este cazul. 

 


