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PROCEDURAL-
privind exercitarea dreptului de vot

la Adunarea Generals Ordinary a Actionarilor SIF MUNTENIA SA
din data de 11/12 aprilie 2012

La Adunarea Generald Ordinary a Actionarilor SIF MUNTENIA SA din data de 11/12 aprilie 2012
sum indreptatiti sa participe i sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii
la sfaritul zilei de 19.03.2012, considerate data de referinta.
Conform prevederilor legale in vigoare actionarii SIF MUNTENIA SA 4i pot exercita dreptul de
vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.

Exercitarea dreptului de vot in mod direct

Exercitarea dreptului de vot in mod direct se face prin participarea actionarului la edinta.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generals Ordinar y a Actionarilor este
permis prin simpla proba a identitatii acestora. Actele ce dovedesc identitatea actionarului trebuie sa
permita identificarea fara echivoc a acestuia in Registrul actionarilor intocmit de catre Depozitarul
Central pentru data de referinta si pot fi cele cuprinse la punctul 5 din prezenta Procedura.
Exercitarea votului se face numai pe baza ecusonului de identificare primit la intrare.

Exercitarea dreptului de vot prin reprezentanti

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicatd, a Legii nr. 297/2004 i a Reglementdrilor
CNVM in vigoare, actionarii pot fi reprezentati in baza:

unei procuri speciale, ce poate fi autentificatd, prin alti actionari;
unei procuri speciale autentificate, in cazul in care reprezentarea este facuta prin alte persoane

decat actionarii, cu exceptia reprezentantilor legali.

Formularul de procura va fi pus la dispozitia actionarilor, incepand cu data de 09.03.2012 pe site-ul
www.sifmuntenia.ro la sediul SIF MUNTENIA SA - Bucure§ti, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4,
tel. 021 387 3210.

Procurile speciale vor fi completate §i semnate de care actionar in trei exemplare: unul pentru
actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru SIF MUNTENIA si vor fi depuse la sediul
societatii pana la data de 09.04.2012 ora 8.30.

In situatia in care actionarul este reprezentat de catre un alt actionar i procura speciald nu este
autentificata, semnatura poate fi certificata de catre o autoritate a statului, notar public, sau alte
persoane care, conform legii, au o astfel de competenta sau prin semnatura unei persoane desemnate
special in acest sens de SIF Muntenia, prin hotarare a Consiliului de Administratie al SAI Muntenia
Invest .

Desemnarea reprezentantilor actionarilor se poate face, in conformitate cu prevederile Art.17 din
Regulamentul nr.6/2009 al CNVM, Si ale prezentei proceduri, printr-o procura speciala in format
.pdf careia i s-a incorporat, atap.t sau i s-a asociat logic semnatura electronica, a mandantului, cu
respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001, procura speciala ce poate fi transmisa prin
E-mail	 la adresa vot.electronic(iNifmuntenia.ro. In cazul in care semnatura electronica a
mandantului apartine reprezentantului legal al acestuia, aceasta calitate trebuie sa fie precizata in
certificatul semnaturii electronice.



Lista cu numele persoanelor imputernicite pentru certificarea semnaturilor si primirea procurilor va
fi afisata la sediul SIF MUNTENIA SA i pe site-ul www.sifmuntenia.ro .

Pentru ca reprezentantul SIF MUNTENIA sa poata certifica semnatura de pe procura
speciala, mandantul trebuie sa prezinte documente care sa permita identificarea sa si a
mandatarului, fard echivoc, in Registrul actionarilor intocmit de catre Depozitarul Central pentru
data de referinta si pot fi cele cuprinse la punctul 5 din prezenta Procedura .
In cazul in care procura este autentificata, aceasta poate fi transmisa, in original, prin posta sau prin
curier, cu conditia respectarii termenului mentionat anterior.
In cazul in care reprezentarea este realizata de catre custozi, acestia sunt obligati sa exercite
drepturile persoanei fizice/juridice pe care le reprezinta in conformitate cu dispozitiile legale in
vigoare si cu prevederile prezentei proceduri si cu respectarea dispozitiilor primite, in baza
contractului de custodie.

Vor fi considerate valide doar acele formulare de procura care contin toate elementele de
identificare solicitate si in care optiunea de vot este exprimata cu un singur caracter "X" in dreptul
fiecarui punct de pe buletinul de vot.

3.	 Exercitarea dreptului de vot prin corespondents 

Actionarii SIF MUNTENIA SA 4i pot exercita dreptul de vot prin corespondentä. In acest
caz, actionarii pot transmite buletinele de vot prin una din urmätoarele metode:

prin potd, pe adresa "SIF MUNTENIA SA - Bucure,yti, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, cod
postal 040035";
prin E-mail la adresa vot.electronic@sifmuntenia.ro  
prin curier sau prezentandu-se personal la sediul SIF Muntenia S.A.

Formularele de buletin de vot pentru votul prin corespondentd se pot obtine incepand cu data
de 09.03.2012, de la sediul SIF MUNTENIA SA sau de pe site-ul www.sifmuntenia.ro . 

Actionarul iii va exercita dreptul de vot prin inscrierea caracterului "X" in cdsuta aferentd
optiunii. Vor fi considerate valide doar buletine de vot care contin toate elementele de identificare
solicitate pentru semnatar si au inscrise un singur caracter "X" in dreptul punctelor de pe buletinul
de vot.

Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondentä primite pan g la data de
09.04.2012, ora 8.30 si transmise cu respectarea urmätoarelor conditii:

buletine de vot certificate (semnatura actionarului este certificata de catre o autoritate a statului,
notar public, secretar al Consiliului local al localitdtii, sau alto persoane care, conform legii, au o
astfel de competenta) transmise prin potd sau curier cu mentiunea pe plic "vot prin corespondenta".

buletine de vot in format .pdf cdruia i s-a incorporat, ata§at sau i s-a asociat logic o semnatura
electronica cu respectarea conditiilor prevdzute de legea nr. 455/2001 transmise prin E-mail la
adresa vot.electronic@sifmuntenia.ro . In cazul in care semnatura electronica apartine
reprezentantului legal al unui actionar, aceasta calitate trebuie sa fie precizata in certificatul
semnaturii electronice.

buletine de vot depuse personal la sediul SIF MUNTENIA SA cu semnatura actionarului -
persoana fizica, certificata prin semnatura unei persoane desemnate special in acest sens de SIF
Muntenia .

La depunerea buletinului de vot sunt necesare, in conformitate cu art. 154 din Reg. CNVM nr.
15/2004, acte care sä permitd identificarea certd a calitätii de actionar, on de reprezentant legal al
acestuia, pentru persoana care exercita votul, precum i numdrul de actiuni detinute. Actele trebuie
sa permita identificarea for färd echivoc in Registrul actionarilor intocmit de catre Depozitarul
Central pentru data de referinta si pot fi cele cuprinse la punctul 5 din prezenta Procedura



Validarea voturilor exercitate prin corespondenta 

Centralizarea, verificarea, validarea voturilor exercitate prin corespondenta va fi facuta de
o comisie numita prin hotararea Consiliului de administratie al SAI MUNTENIA INVEST SA.

Comisia va verifica concordanta dintre datele inscrise de actionar in buletinul de vot i cele
inscrise in baza de date a actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la sffiritul zilei de
19.03.2012, considerate ca data de referinta, modalitatea de completare si certificare a buletinelor
de vot. Membrii comisiei iii vor asuma in scris obligatia de a asigura securitatea §i
confidentialitatea voturilor exercitate prin corespondenta. Accesul in baza de date ce contine
informatiile privind structura actionarilor va fi permis numai persoanelor desemnate prin decizie, pe
baza de parold.

Vor fi considerate valide doar buletine de vot care contin toate elementele de identificare
solicitate pentru semnatar si au inscrise un singur caracter "X" in dreptul punctelor de pe buletinul
de vot.

In situatia in care se va constata ca un actionar a votat de mai multe ori, va fi luat in
considerare ultimul vot valabil exprimat.

Buletinele de vot prin corespondentä care contin optiuni contradictorii sau confute, care sunt
ilizibile sau in care voturile sunt exprimate conditionat, vor fi anulate pentru vicii de procedura §i nu
vor fi luate in considerare. Aceste buletine de vot vor fi luate in considerare numai la stabilirea
prezentei la sedinta.

Buletinele de vot prin corespondenta expediate prin pota sau prin curier, in care semndtura
actionarului nu este certificata de catre o autoritate a statului (notar public, secretar al Consiliului
local al localitatii, sau alte persoane care, conform legii, au o astfel de competenta), vor fi anulate.

Comisia responsabild cu centralizarea §i tinerea evidentei voturilor exercitate prin
corespondenta, iii va desf4ura lucrarile in plen la sediul din Bucure§ti, incepand cu data de
09.04.2012, orele 9.00. Hotararile comisiei vor fi consemnate intr-un proces verbal intocmit de
Care secretarul comisiei §i semnat de Care cel putin jumatate plus unu din membrii comisiei.

Voturile exercitate prin corespondenta validate de catre Comisie vor fi luate in considerare
()data cu voturile exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul Adundrii Generale
Ordinare a Actionarilor SIF Muntenia SA, la adoptarea fiecdruia dintre punctele de pe ordinea de zi.

Documente necesare pentru identificarea actionarilor 

a)	 pentru actionarii persoane fizice:
act de identitate. In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala, actul de
identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal si copie legalizata a
actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal.

Copia legalizata a actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal va fi retinuta.

b)	 pentru actionarii persoane juridice romane
act de identitate al reprezentantului legal ;
documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, respectiv
Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original, emis cu cel
mult 30 de zile anterior sedintei;

Certificatul constatator va fi retinut.

c)	 pentru actionarii persoane juridice straine
actul de identitate al reprezentantului legal;
documente care atesta calitatea de reprezentant legal, in conditiile prevazute de
dispozitiile legale in vigoare, emise cu cel mult 30 de zile anterior sedintei;



Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi retinute.

d)	 pentru actionari de tipul organismelor fara personalitate juridica.
- actul de identitate al reprezentantului legal;
- documente care atesta calitatea de reprezentant legal;

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, in original, vor fi retinute.
Toate documentele, cu exceptia documentelor de identitate, prezentate intr-o limba straina

vor fi insotite de traducere legalizata a acestora. Traducerile legalizate ale documentelor vor fi
retinute.

SIF MUNTENIA SA
prin administratorul ski

SAI MUNTENIA INVEST SA
Petre Pavel Szel

Pre§edinte - Director General
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