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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor VES S.A. 

din data de 25/26.11.2020 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii VES S.A., cu sediul în Sighişoara, 
str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureş, înregistrată în Registrul Comerţului sub numărul J26/2/1991, 
având cod unic de înregistrare RO 1223604, întrunită prin publicarea Convocatorului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a, în ziarul naţional Cuvântul Liber, în conformitate cu dispoziţiile 
Legii nr. 31/1990 privind societăţile, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare 
si operațiuni de piaţa, în şedinţa din data de  25/26.11.2020, la prima convocare legal constituită, fiind 
prezenţi şi reprezentaţi acţionarii ce deţin un număr de [♦♦♦] acţiuni, adică [♦♦♦]% din capitalul social 
al Societăţii, a adoptat prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art. 1  Se constată încetarea mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere începând cu data de 
06.12.2020, ca urmare a împlinirii termenului pentru care acestea au fost acordate. 

Total voturi exprimate: [♦♦♦]; Voturi Pentru: [♦♦♦]; Voturi Împotrivă: [♦♦♦]; Abţineri [♦♦♦]. 

Art. 2  Se aprobă numirea membrilor Consiliului de Supraveghere conform prevederilor Actului 
constitutiv al societății și validarea mandatelor pentru o perioadă de 4 (patru) ani începând cu data de 
06.12.2020, respectiv pe perioada 06.12.2020 - 06.12.2024 și se stabilește remunerația noilor membri 
ai Consiliului de Supraveghere, după cum urmează: 
Candidatul: ______________________; Suma propusă (valoare netă) __________________; 
Candidatul: ______________________; Suma propusă (valoare netă) __________________; 
Candidatul: ______________________; Suma propusă (valoare netă) __________________; 
 
Total voturi exprimate: [♦♦♦]; Voturi Pentru: [♦♦♦]; Voturi Împotrivă: [♦♦♦]; Abţineri [♦♦♦]. 

Art. 3  Se aprobă data de 14.12.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor 
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017 privind 
emitentii de instrumente financiare si operațiuni de piață,  și a datei de 11.12.2020 ca ex date, asa cum 
este definita de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018. 

Total voturi exprimate: [♦♦♦]; Voturi Pentru: [♦♦♦]; Voturi Împotrivă: [♦♦♦]; Abţineri [♦♦♦]. 
 
Art. 5 Se aprobă mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților 
necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA, precum și a tuturor și oricăror 
demersuri și proceduri necesare pentru ducerea ei la îndeplinire. 

Total voturi exprimate: [♦♦♦]; Voturi Pentru: [♦♦♦]; Voturi Împotrivă: [♦♦♦]; Abţineri [♦♦♦]. 

Preşedinte,                                                                             Secretariat, 


