precum şi persoanele juridice, pot fi reprezentaţi prin reprezentanţii lor legali, care la
rândul lor pot da procură specială altor persoane.
2.1 Eliberarea procurilor speciale
a) Formulare de procură specială pe suport hârtie
Formularele de procură specială pe suport hârtie sunt puse la dispoziţia
acţionarilor în seturi de 3 exemplare: un exemplar (originalul) pentru societate, un
exemplar pentru reprezentantul desemnat pe procura specială, un exemplar pentru
acţionar.
Procurile speciale se eliberează de la sediul S.C.VEST-ENERGO S.A din
Bucuresti, str. Preciziei, nr. 12A, sector 6, zilnic de luni-vineri intre orele 8-13, la
solicitarea acţionarilor înregistraţi la data de referinţă pentru AGA.
La solicitarea procurii speciale, acţionarii vor comunica:
- Acţionarii persoane fizice - nume, prenume, codul numeric personal (CNP)
pentru cetăţenii români, adresa de domiciliu;
- Acţionarii persoane juridice - denumirea, codul unic de înregistrare (CUI)
pentru persoanele juridice române, adresa sediului social şi datele de identificare ale
reprezentantului legal.
b) Formulare de procură specială descărcate de acţionari de pe site-ul
S.C.VEST-ENERGO S.A.
Formularele de procură specială sunt disponibile acţionarilor şi pe site-ul
Societăţii, www.vestenergo.ro.
Depunerea acestor formulare la Societate va respecta cerinţele prezentate la art.
3.4.
2.2 Numirea reprezentantului pe procură
Reprezentantul căruia i se dă procura se desemnează de către acţionar. Pentru ca
procura să producă efecte este obligatorie prezenţa reprezentantului la şedinţa AGA.
Reprezentanţi pot fi:
− alţi acţionari S.C.VEST-ENERGO S.A la data de referinţă stabilită pentru
AGA;
− alte persoane decât acţionari (cu excepţia administratorilor societăţii) situaţie
în care procura specială trebuie autentificată de un notar public, sau alte persoane care,
conform legii, au o astfel de competenta.
Procura specială se anulează dacă pe procură nu sunt trecute datele de
identificare ale reprezentantului numit.
Anterior depunerii procurilor speciale, acţionarii pot notifica societatea în
legătură cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui e-mail la adresa
office@vestenergo.ro
2.3 Instrucţiuni de completare a procurilor speciale
Procura specială se completează de către acţionar în 3 (trei) exemplare:
exemplarul original trebuie depus la sediul S.C.VEST-ENERGO S.A până la termenul
limită pentru depunerea procurilor speciale comunicat în convocator; un exemplar se
înmânează reprezentantului desemnat pentru a-l prezenta la AGA, un exemplar rămâne
la acţionar.
Acţionarul completează procura specială astfel:
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- Completează toate câmpurile referitoare la datele de identificare ale
acţionarului;
- Completează câmpurile referitoare la datele de identificare ale reprezentantului
desemnat:
⁕ Pentru persoană fizică: Nume, prenume, CNP etc conform rubricilor de pe
formular;
⁕ Pentru persoană juridică: Denumirea completă, CUI pentru persoanele juridice
române, datele de identificare ale reprezentantului legal al persoanei juridice, etc
conform rubricilor de pe formular;
- Exprimă votul pe procura specială la toate punctele de pe ordinea de zi, astfel:
Se marchează un “X” în spatiul corespunzător opţiunii de vot: “Pentru“ sau
“Împotrivă” sau “Abţinere”. Dacă pentru acelaşi punct al ordinii de zi se marchează cu
“X” două sau toate trei opţiunile de vot, votul respectiv va fi considerat nul. Dacă
nicio opţiune de vot nu este marcată cu “X” se va considera vot neexprimat.
- Semnează olograf procura specială în spaţiul marcat. Persoana fizică:
semnează personal procura specială, Persoana juridică: procura specială se semnează
de reprezentantul legal al persoanei juridice şi se aplică amprenta ştampilei persoanei
juridice;
- Completează data semnării procurii.
2.4 Depunerea procurilor speciale
2.4.1 Acţionarii care vor completa şi semna procurile speciale le vor depune
personal, în scopul verificării identităţii, la sediul S.C.VEST-ENERGO S.A.
Termenul limită pentru depunerea procurilor speciale este comunicat în
convocator.
Semnarea procurilor se va face în faţa persoanelor autorizate de societate.
2.4.2 Procura specială va fi autentificată în următoarele situaţii:
- dacă reprezentantul desemnat pe procura specială nu este un acţionar;
- dacă procura specială este expediată prin poştă sau curier.
2.4.3 Documente ce însoţesc procura specială:
− Pentru acţionarii persoane fizice: copia actului de identitate şi în cazul
procurilor autentificate documentele notariale;
− Pentru acţionarii persoane juridice: documente care atestă calitatea de
reprezentant legal al semnatarului procurii (ex. extras-certificat constatator eliberat de
Registrul Comerţului, copia actului constitutiv semnat pentru conformitate sau altă
dovadăemisă de o autoritate competentă), copia actului de identitate al
reprezentantului legalal acţionarului şi documentele notariale, după caz, în cazul
procurilor autentificate;
− Toate documentele, inclusiv procurile speciale autentificate, prezentate într-o
limbă străină vor fi însoţite de traducerea legalizată în limba română, iar documentele
străine autentificate vor fi şi supralegalizate (apostilate).
2.4.4 Dacă un acţionar a depus la societate mai multe procuri speciale pentru
AGA procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea celor date anterior.
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2.5 Evidenţa procurilor speciale
Comisia numită de Consiliul de administraţie întocmeşte un proces verbal
privind situaţia procurilor speciale depuse pe care îl prezintă AGA în vederea
consemnării în procesul verbal al şedinţei.
Vor fi luate în considerare numai procurile speciale care au fost întocmite
curespectarea cerinţelor legale conform prezentei proceduri şi care au fost transmise
societăţii până la termenul limită comunicat în convocator.
Procurile speciale depuse ulterior termenului limită comunicat în convocator
permit accesul în sala de ședințe fără ca votul să fie luat în considerare.
Procurile speciale depuse în termen dar care conţin vicii de procedură: sunt
ilizibile, conţin opţiuni contradictorii sau confuze sau sunt exprimate condiţionat vor fi
luate în considerare la stabilirea cvorumului dar nu vor fi luate în considerare atunci
când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.
3. Procedura de vot în sală şi de numărare a voturilor
Pentru a asigura operativitatea şi numărarea corectă a voturilor, acţionarii şi
reprezentanţii acestora prezenţi la AGA vor primi la intrarea în sala de şedinţă
unformular de buletin de vot. Acţionarii care vor pleca înainte de exercitarea votului
sunt rugaţi să returneze secretariatului AGA buletinul de vot primit la intrarea în sală.
Adunarea generală va alege dintre acţionarii prezenţi secretariatul AGA şi o
comisie de numărare a voturilor. Fiecare punct al ordinii de zi AGA, înscris pe
buletinele de vot, va fi prezentat încadrul şedinţei.
Acţionarii vor vota pe buletinele de vot primite la intrarea în sală fiecare
rezoluţie supusă votului. Buletinele de vot sunt redactate astfel încât acţionarii au
posibilitatea să-şi exprime votul “Pentru”, “Împotrivă” sau “Abţinere” pentru fiecare
punct de pe ordinea de zi.
Exprimarea votului se face prin marcarea unui “X” în dreptul opţiunii de vot:
“Pentru” sau “Împotrivă” sau ”Abţinere”.
O persoană care acţionează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai
mulţi acţionari.
În cazul în care un reprezentant deţine procuri diferite conferite de mai mulţi
acţionari, acesta are dreptul să voteze pentru un acţionar în mod diferit faţă de votul
pentru un alt acţionar.
Persoana care reprezintă mai mulţi acţionari pe bază de procuri speciale exprimă
voturile persoanelor reprezentate fără a le compensa.
Voturile astfel exprimate sunt validate în AGA pe baza exemplarului în original
al procurii speciale care a fost depus până la termenul limită comunicat în convocator,
la sediul central al S.C.VEST-ENERGO S.A conform prevederilor art. 16 din
Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
Buletinele de vot care conţin vicii de procedură (sunt ilizibile, conţin opţiuni
contradictorii sau confuze sau sunt exprimate condiţionat) nu vor fi luate în calcul la
adoptarea hotărârii aferente punctului de pe ordinea de zi la care se referă.
Comisia de numărare a voturilor aleasă de AGA va centraliza şi consemna întrun proces verbal voturile valide exprimate de acţionarii prezenţi conform opţiunilor
“Pentru”, “Împotrivă” sau “Abţinere” pentru fiecare rezoluţie înscrisă pe ordinea de zi,
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menţionând numărul de voturi neexprimate şi numărul de voturi anulate cu precizarea
motivului anulării.
Comisia de numărare a voturilor aleasă de AGA va consemna rezultatul final al
votului prin însumarea voturilor valabil exprimate pe buletinele de vot în sală conform
procesului verbal de numărare a votului.
Rezultatul final al votului, pentru fiecare rezoluţie de pe ordinea de zi, va fi adus
la cunoştinţa acţionarilor prezenţi şi va fi consemnat în procesul verbal de şedinţă.
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