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zitei de 29 722022, sr^bth^.x data de reterinta.
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Acriomdor la sfaisin,l

In cazul h carc la data mention a mai sus nu lor
,c.tu inhnier duflarii, ace6h ra arca loc ifl data dc

1)Numitea unui auditO, ■nmciaち ca u…Ⅲa=c a incctari contt,chJui de P“ sati
scr.icii de mdit inatlcia,StabJire,duratci cOntmchJui dc aul■
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3)ll.Obarca duntci nandatului membrdui C A cc va 6 mes,de la dau nunni,

Panala uata de 18 07 2025
41 AProもな。■P。lLcl de tcmunemtc a adinnistiatOruoi si directoJ。

■
5)stabJ“ea inden_zadei ndmhstaoJ。

ち h cOnfOmiatc cu Polica dc
remuncnte a adtriist!at011。 .

`)Aprobarea lncheiei cOnt,ctJui“
alministrare cu menbru Gヽ Jes

71 Mandataica unci PcrsOme ca=c sa senulc2e din Panea act● n嗣。1, conにaCn de
adhnもtmК cu mministrabml Jes

o APr。もarca uatd dc 03 o2 2023, ca lata“ hКζstti=C icsPCCt● Pentm
acntincarca acuonail。 l ЪuPn Caro!a se rasiang ctctele hotanJo=Adunarit

GeneJc omharc a Acton,Jl。■,POtivit LⅢ 24/201,pdvhd Piata dc caplal,
■especttv a dtt de O・ o22023 ca`ex― datc''

fi indcplinlte condiriilc hgate
10 01 2023 in acclxsi loc si la

ヨ
,o
●

¨
ヽ
ヽ

(0111こJい
:.●●.´

R●O eom u2911,′1991 0oO Uol● |●36S●

C● ,R● So●J、●I●歯●|,さ、|=118'020 SORON
Roeo oT,v ‐ oつ00ぶ ∞ 4,RON



S C UZUC S,A, PLO]ESTI BOMANIA
81S● 0中●|,● 1`● IЫ●,「 `∞

“
'1“

,●卜●"
濶 |¨

“ “ `'1,'¨
曖

“ “

′″
`tⅢJ,"ol●面 ●●‐●‐ ぃ

・ "ヽ `・
●■Im,I●

“

●|,ぃ●●
`“

●‐,V

9) Iqrutornicirer cj Dixn^ Bridasu pe.E0 a ndion, pe sema socieLani, i. vedcrc?
jndepLni ftu6r fornrlittulo! .ccc$r leg . dc deplnse! Ioilsd lcor\ la

ORC !r .\q il vedeEi clccNxil modiGcxilor apbbat $ lubli.rln in

II. Adubaie^ Ge,e@la Ex(trrdinas a Acrionarilor ih d,ra de -09-01202L@
1{00, lx $llinl so.ickd, pcsdu toti ,.tiomni imeerkti in Res,shl Action{rilor h
sf&sinn 2 ei dc 29 12 2022, sbbili& .i dria de caei.La.

Ii .azul h cae L1 dattr nrolbnrta nxi sus nu vor fi iodcplionc condit e leg l.
p@@ in$nf,irex &lmaiil acasta q asec loc ih dat! d€ l0 01 2023 in acelan loc si la

ordin€a a.,i, aduharii €xlsorilitaicva cuprihde:

1. Aprollrer muldn udul tuhar d. 1789 lciiu.i prcprii dol,mdite de oh!
societnrs UZUC SA, h emdd trt 104 ^1p) d,in l"cgea31/1rr0.

2. Aplob^lea rcducclii captahi rci h unrd corespuDzibr, .u y o,rer Ndatului

3. ,{Fobd.{ dodina1n .o6pmzitor, n acnnui .onstitrtir aI sodetalr UZUC Sr\

4, ApL!6dea adei Ar 03 02 2i23, ca dat de inrgisrraie, resp.c[v pctrbu
id.nti6c ci actiondno! tuupra cdoh se ellhng efe.iele lotanrilor ,\dunrij
Ge.er.le Ex@ordinrr " ,{criomil.r, Douivn Lcgli 2412017 pdvind piah dc

c^pit rcspr.tiv a ddtei do 02 02 2023.n tx datc',
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5. lmnlren'icirca cj Diinr Rrislasu pentou x trctiona pc scb{ societitii, in tudelea
indeplniii rutubr forb,libtnor n cs@ kgitu de depunsm hotahrn -{GEA la

ORC Pnhoya in nedcrm publicxiii in M,OEcj.l, redu.dn .apihlulni s6cial,

nodlE.dii sl seh" ii rtulul .onsrltutn .

a) Dr.ptul acdonadlor de a panicip. la AGA

()La 
^cl 

sunt indrephritl s pd[cipc 5i hi pot crercitl &rptol de vot nuhai ,ction,ri]
in1lgist.li in rgjsdn rcti.narilot L datu dc retunra,.onlon pEvedsilo( lcgalc,

pdionil su prin rcprcrentn,t (in bMi iDpurcnncnii spccide sau geneslc), s.u jnainte de

^G 
, pin coEsronde.k (i, LMa hletinului dc not prin orcspondcnh, Mu

r: 
'.n., ' 

.li d" .o' rjj. oiapo.JF r4
(a ccesul rctioffiilor indreptitur M |iricipe la nGA esE pchis pin iihpla proL* r
identttr r6tou fncut in ctsl .ttj.nanlor lthoine azi.e. 1tr cdzLJ pesmclor

iuidice, pr,n simpL proba a rde ntrnu rcprc zcnt0nlulli legi L
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(l)Reprtrtanrii rctioniiil.r - pd\o:ft 6zi.c vor n id.niicxli pe

dcdtihtu, insdtit dr ihtut nlcirc slrccid,/genelala setuih ae c,sr
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(4)Icpfthnhnhi dlonrloi - lesolnc iuddl.e, isi ror dNedi c.ti.xtci pe h,,? 
^.iuluide idr:nntutu, insodtl j, imputdniclm stecial. /gcnqali semMh de leprezenEntul legnl

,l acrioneului pos juridicx.

(s)C,litaba de actio.&t .et in cMuL pdso..br nzice , crt si in c,zul pesdrnelor iuidicc
se.onstrta in b.zi Iisci ictio.aiiloi, T2 d.ll d. rlertu1 cosuoicnti d. Depoz,ht

b) DEptul acrionarilor d€ a nrnoduc€ noi ,lncte pe o.dinea de ,r
(l)Irouivii lrsil 2412017 si Regulimcntului s/2018, rctionarn tu uhsroiretc &rDruri:

Unul MU Eai mulli ac9o.tui rcpkzorAnd, indiliduil su thP1ruoi, cel puio 5% din
mpiiatul sochl a!/ru dqnn:

i) d. 1 nrtlodue punde pe ordinca de zi a rdlnirn ffnehle, o condiii cr r(re
pund s,l re i'soqt de o ju$ifimfu siu de un lroi.cr dc hotirirc pbprs sP1r adoptle de

!) dc a ptuknta !rciecr de lotidre pc.t !un.d. nrclusc sau plopuse spr€ a u
incluse !e ordi.ca dc zi a adnnlin g...rxlc.
(2) Drepturilc pEvizue la alin. (1) p6t 6 ere&itite nuhai 1n sc1is (1!imisc pin wicij

de cunqat sI piii mrlmce ele&o.nc).
(3) r\.lionarii iri pot scdtx dreprurite llevizur h alin. (t) lit. r) 9i b) tn td@e. de c.t

hult 15 ,ilc de la dib plblici,.ii con$ctun.
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c) Documente arercnte AGA
ln.cpand cu d.ta public.ln Convo.rtorrui, urmiDrrele docuficnt se afli !c sneul
rc.ieriatii, put{nd E d$.ar.atc:

- Con\ocitotul AC,A
_ Formuldele de vor prin coEspo.dedt 

"

V n',"inr a.u.-.cr."o.i.., ,u',ree .f. o'dx,t...7',

d) ImlurehiciriL g.nc€lc
ncdonxrn pot acordi o nnputernici( scne'xla aalaLili pc.b! o lelioida caE nu u
dcplsi 3 ani, pcrmirad Fpre,ef,ta.iului s^u s^ il relftzinle ]n um s.u,nai nule ?dun,n
ge.4ale ile action?nlor r nnei, s.u mai hulbr loriditi idenrinc c i. imputerni&e, .or
nu continc instlctiuni spccilce de 1oi din !!Lt. ffio,nnrlui, jn conlomitatc cn
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prevcd&ilc l,%ii 241201? cu modlicriile i .ohpLkuile ultcii.rlc. Imputeinicnci

s..d:lx &buio h .ontina ccl putn, uLm.toirele nnoftau:
1. .nmele/dennmircr acnonduluij
2. numeLc/denumi€x nprE Utului (cd

l. d"k iEprteroi.id. pr.un si peLioda de

frcvederllor legrlei i put.$iciile pueBnd o

imt)rreinicn'ilor d.hre rnr€do4

c^i0ir i * icordr nnputc!0icite.);
v.labilibte r accdcid. cu re.pcctfc.
dxr2 ult rioiLz ar c, carct rcrbcalt^
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4. pre.iz.r.. hprului ca actiondul nnputerniceste Ept*€ntantll si paltcrpr si sr vobze
in N.relc sau pLi. nnpuioniclrcx gcncLala i. xduniler g.ncnli r actionarilu tenku
if,keag. detlnue a .cbnaiulul Ir daia de rrsing" or speciE ala expresr a

socici^tri/sGietador pe.tlu cre se utilizciza reslecdv2 inl,utmicile geleBla.
Ih?ltefticire gcnchh inGft^a pin
(i) revoq€r sft, de mfu nctioranl nraoiut a ace*eia, Lqnsmh^ enitef,tului ccl nDi
trnn pafli Itr drti-limih de dcpun@ r i putesi.iilor rplcalih unei adumd ge.enle
exlronlin,,t sru odin.ri organl2 r lo crdrul ma.datllui. Edlct t i,limb^ rcmim ori

(il) pierdtrm calitidi de ?cliontr a n.ndintului ln d& de lcfojnt! .pliobila unei iduri
genenle e\trddihtue sa! odin^r{,. drg,nt.ta ifl odnn m.datuhii 6au

(!]) piodclm qlihlii de inten.diar sau de.!oc.t a mndaerului
Unui 2.riDnar i se iaterzice e expnlE votui dii€rite tn bazi acriunilor dctinutc d. acesti

e) I6l,ute..iciil. s!e.ia]e si Formularele de vol p;n qrespondetrla t€buic M 
^ib^a. n- or l-d'n./nr dc . eituxc"Ed rMr.u/L' . d ii 6e Lom.le,re -u

optirM d. vot (penh, nnpotlrL, MU duF z ax rnentiom abtiDdE.
(l)lhputcmicirne ecdalc/speci e/ Fod{narul de voi p!!! co1€spondent! comlleME si

sdn^r,lnsoiir .lc.otii trcfuLtri dr idediihtc al action@ld G.G. 6zice)/(dituat de
inegGt e (!G iuddic4, r &r expedli h sedinl so&at4 .n !on: sa! prln enrd, cu

seDnitun elcctrooim extlnsaj la adEs lliilnr rrqslsr@u,uc.rp, a fel incai sa fie pinnt
desocietate, .uminim48deorinainEdcACA.
(2)Do n.ntch ror fi puse l. .lislo,nia icrlon.rilo! h scdiul sociehtii sru se t?ot
d4o$ de !e \Ebsirell nri(xiili uw.u^r.d. inepind cu daft publiciin
CoNedbhlui, in Monitorul OEciil,

) oa\ ,". l)o.1P-€';h.'r'\SliN' '/zu'd [Ytu, kion' )R dF tu' r
x&6ue intebdi pr'i\iod |tnctelc dc pe ordinM dc zi i adu.tuji scnd{c.
(4)Capnxhl social il UZUC SA este de 11,880,262,50 lci si este forhat ain 47s2.10s
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(cti ni, cu niloder.ohinilx dc 2"5lei, recrrcaciiu.edaoddreprullaunrotid]\c,\
(5)Action*ii isi pot cH.rfr &efdn dc vot in AGA, pEpotlo,xl c! nrmrrn dc zcriuni

(6)Pe,s,h c.ovoure sL Lncc dL ipLclm .lispo2imlor Lgn 11 /199A, ! ,.gn U/2a! s'l
Regnlamentului A Sr tu.5/2013

lnaomarii suplihcn..re € p.t obrinc ld senrl socictxd. sau Ia tel€lbaA?4O17373A.
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SC UZUC SA 

PLOIESTI,  

STR. Depoului nr. 16 

J29/11/1991 

BULETIN DE VOT  

pentru AGEA din data de 09//10 01 2023 

 

a) Aprobarea anularii unui numar de 1789 actiuni proprii dobandite de 

catre societatea UZUC SA,  in temeiul art 104 ^1 (3) din Legea 

31/1990.  Vot…………………… 

b) Aprobarea reducerii capitalui social in mod corespunzator, cu 

valoarea numarului de actiuni anulate. Vot…………………… 

c) Aprobarea modificarii corespunzator, a actului constitutiv al societatii 

UZUC SA Vot…………………… 

d) Aprobarea datei de 03 02 2023, ca data de inregistrare, respectiv 

pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele 

hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit 

Legii 24/2017 privind piata de capital respectiv a datei de 02 02 2023 

ca “ex-date”.  Vot…………………… 

 

 Nota1: se poate vota: “pentru’, “impotriva”, sau dupa caz va 

mentiona “abtinere”. 

 

Data……………………… 

 

ACTIONAR ………………………………….. 



SC UZUC SA 

PLOIESTI,  

STR. Depoului nr. 16 

J29/11/1991 

 

BULETIN DE VOT  

pentru AGOA din data de 09/10 01 2023 

SECRET 

 

1. Numirea unui auditor financiar, ca urmare a incetarii contractului de 

prestari servicii de audit financiar. Stabilirea duratei contractului de 

audit. vot……….. 

2. Numirea unui administrator statutar - membru al Consiliului de 

administratie al UZUC SA. vot……….. 

3. Aprobarea duratei mandatului membrului C.A. ce va fi ales, de la data 

numirii, pana la data de 18 07 2025. vot……….. 

4. Aprobarea Politicii de remunerare a administratorilor si directorilor. 

vot……….. 

5. Stabilirea indemnizatiei administratorilor, in conformitate cu Politica 

de remunerare a administratorilor. vot……….. 

6. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru CA ales. 

vot……….. 

7. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actonarilor,  

contractul de administrare cu administratorul ales. vot……….. 

8. Aprobarea datei de 03 02 2023,  ca data de inregistrare respectiv 

pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele 

hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 

24/2017 privind piata de capital, respectiv a data de 02 02 2023 ca 

“ex-date”.  vot……….. 

Nota1: se poate vota: “pentru’, “impotriva”, sau dupa caz va 

mentiona “abtinere”. 

Nota 2 :  votul la pct 1-5 sunt secrete  

 

Data……………………… 

 



 

ACTIONAR ………………………………….. 



SC UZUC SA 

PLOIESTI,  

STR. Depoului nr. 16 

J29/11/1991 

BULETIN DE VOT  

pentru AGOA din data de 09/10 01 2023 

 

1. Numirea unui auditor financiar, ca urmare a incetarii contractului de 

prestari servicii de audit financiar. Stabilirea duratei contractului de 

audit.  

2. Numirea unui administrator statutar - membru al Consiliului de 

administratie al UZUC SA.  

3. Aprobarea duratei mandatului membrului C.A. ce va fi ales, de la data 

numirii, pana la data de 18 07 2025.  

4. Aprobarea Politicii de remunerare a administratorilor si directorilor.  

5. Stabilirea indemnizatiei administratorilor, in conformitate cu Politica 

de remunerare a administratorilor.  

6. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru CA ales. 

vot……….. 

7. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actonarilor,  

contractul de administrare cu administratorul ales. vot……….. 

8. Aprobarea datei de 03 02 2023,  ca data de inregistrare respectiv 

pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele 

hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 

24/2017 privind piata de capital, respectiv a data de 02 02 2023 ca 

“ex-date”.  vot……….. 

Nota1: se poate vota: “pentru’, “impotriva”, sau dupa caz va mentiona 

“abtinere”. 

Nota 2 :  votul la pct 1-5 sunt secrete si se mentioneaza pe formular cu vot  secret. 

 

 

Data……………………… 

ACTIONAR ………………………………….. 



Formular de vot prin corespondenta 
 

 

 

Subsemnatul…………………………………………………….in calitate de reprezentant legal al 

SC…………………………………………………………………………………………..( numai pentru pers juridice) 

fiscal/cod numeric personal…………………………………………………………………… cu sediul /domiciliul 

in…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 

detinator a……………… actiuni, cu valoare nominala de…………………………………lei , 

reprezentand ……….% din totalul de 4 752 105  actiuni,  identificat ca actionar  in 

Registrul Actionarilor la data de referinta 29 12 2022  avand cunostinta de 

ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC UZUC SA, 

care va avea loc la sediul societatii, din Ploiesti, str. Depoului nr. 16,  in data de 

09/10 01 2023,  ora 14,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin 

corespondenta astfel: 

 

a) Aprobarea anularii unui numar de 1789 actiuni proprii dobandite de 

catre societatea UZUC SA,  in temeiul art 104 ^1 (3) din Legea 31/1990.  

Vot…………………… 

b) Aprobarea reducerii capitalui social in mod corespunzator, cu valoarea 

numarului de actiuni anulate. Vot…………………… 

c) Aprobarea modificarii corespunzator, a actului constitutiv al societatii 

UZUC SA Vot…………………… 

d) Aprobarea datei de 03 02 2023, ca data de inregistrare, respectiv pentru 

identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor 

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 

privind piata de capital respectiv a datei de 02 02 2023 ca “ex-date”.  

Vot…………………… 

 

Nota1: se poate vota: “pentru’, “impotriva”, sau dupa caz va 

mentiona “abtinere”. 

 



Data……………………… 

 

ACTIONAR ………………………………….. 



Formular de vot prin corespondenta 

Secret 
 

 

Subsemnatul…………………………………………………….in calitate de reprezentant legal al 

SC…………………………………………………………………………………………..( numai pentru pers juridice) 

fiscal/cod numeric personal…………………………………………………………………… cu sediul /domiciliul 

in…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 

detinator a……………… actiuni, cu valoare nominala de…………………………………lei , 

reprezentand ……….% din totalul de 4 752 105  actiuni,  identificat ca actionar  in 

Registrul Actionarilor la data de referinta 29 12 2022 ,avand cunostinta de 

ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC UZUC SA, care va 

avea loc la sediul societatii, din Ploiesti, str. Depoului nr. 16,  in data de  09 /10 

01 2023,  ora 13,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta 

astfel: 

 

1. Numirea unui auditor financiar, ca urmare a incetarii contractului de 

prestari servicii de audit financiar. Stabilirea duratei contractului de audit. 

vot……….. 

2. Numirea unui administrator statutar - membru al Consiliului de 

administratie al UZUC SA. vot……….. 

3. Aprobarea duratei mandatului membrului C.A. ce va fi ales, de la data 

numirii, pana la data de 18 07 2025. vot……….. 

4. Aprobarea Politicii de remunerare a administratorilor si directorilor. 

vot……….. 

5. Stabilirea indemnizatiei administratorilor, in conformitate cu Politica de 

remunerare a administratorilor. vot……….. 

6. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru CA ales. 

vot……….. 

7. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actonarilor,  

contractul de administrare cu administratorul ales. vot……….. 

8. Aprobarea datei de 03 02 2023,  ca data de inregistrare respectiv pentru 

identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor 

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 



privind piata de capital, respectiv a data de 02 02 2023 ca “ex-date”.  

vot……….. 

Nota1: se poate vota: “pentru’, “impotriva”, sau dupa caz va 

mentiona “abtinere”. 

Nota 2 :  votul la pct 1-5 sunt secrete  

 

Data……………………… 

 

 

ACTIONAR ………………………………….. 



Formular de vot prin corespondenta 
 

 

 

Subsemnatul…………………………………………………….in calitate de reprezentant legal al 

SC…………………………………………………………………………………………..( numai pentru pers juridice) 

fiscal/cod numeric personal…………………………………………………………………… cu sediul /domiciliul 

in…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 

detinator a……………… actiuni, cu valoare nominala de…………………………………lei , 

reprezentand ……….% din totalul de 4 752 105  actiuni,  identificat ca actionar  in 

Registrul Actionarilor la data de referinta 29.12.2022  avand cunostinta de 

ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC UZUC SA, care va 

avea loc la sediul societatii, din Ploiesti, str. Depoului nr. 16,  in data de 09/10 01 

2023,  ora 13,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta 

astfel: 

 

1. Numirea unui auditor financiar, ca urmare a incetarii contractului de 

prestari servicii de audit financiar. Stabilirea duratei contractului de audit.  

2. Numirea unui administrator statutar - membru al Consiliului de 

administratie al UZUC SA.  

3. Aprobarea duratei mandatului membrului C.A. ce va fi ales, de la data 

numirii, pana la data de 18 07 2025.  

4. Aprobarea Politicii de remunerare a administratorilor si directorilor.  

5. Stabilirea indemnizatiei administratorilor, in conformitate cu Politica de 

remunerare a administratorilor.  

6. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru CA ales. 

vot……….. 

7. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actonarilor,  

contractul de administrare cu administratorul ales. vot……….. 

8. Aprobarea datei de 03 02 2023,  ca data de inregistrare respectiv pentru 

identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor 

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 

privind piata de capital, respectiv a data de 02 02 2023 ca “ex-date”.  

vot……….. 



Nota1: se poate vota: “pentru’, “impotriva”, sau dupa caz va mentiona 

“abtinere”. 

Nota 2 :  votul la pct 1-5 sunt secrete si se mentioneaza pe formular cu vot  secret. 

 

Data……………………… 

ACTIONAR ………………………………….. 



IMPUTERNICIRE SPECIALA 

 

Subscrisa/Subsemnatul…………………………………………………….Cod fiscal/cod 

numeric personal…………………………………………………………………… cu sediul 

in…………………………………………………………………………………………………………….… 

detinator a……………… actiuni,  reprezentand………%, prin prezenta 

imputernicesc cu puteri depline pe d-nul/d-

na……………………………………………………………., identificat cu…………. seria 

………nr. …………………….sa ma reprezinte la Adunarea Generala 

Extraordinara a Actionarilor SC UZUC SA, care va avea loc la 

sediul societatii, din Ploiesti, str. Depoului nr. 16,  in data de  

09/10 01 2023  ora14,00 . 

 

Reprezentantul nostru va vota astfel la Adunarea Generala a 

Actionarilor astfel: 

a) Aprobarea anularii unui numar de 1789 actiuni proprii dobandite de 

catre societatea UZUC SA,  in temeiul art 104 ^1 (3) din Legea 31/1990.  

Vot…………………… 

b) Aprobarea reducerii capitalui social in mod corespunzator, cu valoarea 

numarului de actiuni anulate. Vot…………………… 

c) Aprobarea modificarii corespunzator, a actului constitutiv al societatii 

UZUC SA Vot…………………… 

d) Aprobarea datei de 03 02 2023, ca data de inregistrare, respectiv pentru 

identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor 

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 

privind piata de capital respectiv a datei de 02 02 2023 ca “ex-date”.  

Vot…………………… 

Nota1: se poate vota: “pentru’, “impotriva”, sau dupa caz va 

mentiona “abtinere”. 

 

Data……………………… 

ACTIONAR ………………………………….. 



IMPUTERNICIRE SPECIALA 

Secret 

 

Subscrisa/Subsemnatul…………………………………………………….Cod fiscal/cod 

numeric personal…………………………………………………………………… cu sediul 

in…………………………………………………………………………………………………………….… 

detinator a……………… actiuni,  reprezentand………%, prin prezenta 

imputernicesc cu puteri depline pe d-nul/d-

na……………………………………………………………., identificat cu…………. seria 

………nr. …………………….sa ma reprezinte la Adunarea Generala 

Ordinara a Actionarilor SC UZUC SA, care va avea loc la sediul 

societatii, din Ploiesti, str. Depoului nr. 16,  in data de  09/10 

01 2023 ora13,00 . 

 

Reprezentantul nostru va vota astfel la Adunarea Generala a 

Actionarilor astfel: 

1. Numirea unui auditor financiar, ca urmare a incetarii contractului de 

prestari servicii de audit financiar. Stabilirea duratei contractului de audit. 

vot……….. 

2. Numirea unui administrator statutar - membru al Consiliului de 

administratie al UZUC SA. vot……….. 

3. Aprobarea duratei mandatului membrului C.A. ce va fi ales, de la data 

numirii, pana la data de 18 07 2025. vot……….. 

4. Aprobarea Politicii de remunerare a administratorilor si directorilor. 

vot……….. 

5. Stabilirea indemnizatiei administratorilor, in conformitate cu Politica de 

remunerare a administratorilor. vot……….. 

6. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru CA ales. 

7. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actonarilor,  

contractul de administrare cu administratorul ales. 

8.  Aprobarea datei de 03 02 2023,  ca data de inregistrare respectiv pentru 

identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor 

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 

privind piata de capital, respectiv a data de 02 02 2023 ca “ex-date”.  



Nota1: se poate vota: “pentru’, “impotriva”, sau dupa caz va 

mentiona “abtinere”. 

Nota 2 :  votul la pct 1-5 sunt secrete  

 



IMPUTERNICIRE SPECIALA 

Nesecret 

 

Subscrisa/Subsemnatul…………………………………………………….Cod fiscal/cod 

numeric personal…………………………………………………………………… cu sediul 

in…………………………………………………………………………………………………………….… 

detinator a……………… actiuni,  reprezentand………%, prin prezenta 

imputernicesc cu puteri depline pe d-nul/d-

na……………………………………………………………., identificat cu…………. seria 

………nr. …………………….sa ma reprezinte la AGOA UZUC  din data de 

09/10 01 2023. 

1. Numirea unui auditor financiar, ca urmare a incetarii contractului de 

prestari servicii de audit financiar. Stabilirea duratei contractului de audit.  

2. Numirea unui administrator statutar - membru al Consiliului de 

administratie al UZUC SA.  

3. Aprobarea duratei mandatului membrului C.A. ce va fi ales, de la data 

numirii, pana la data de 18 07 2025.  

4. Aprobarea Politicii de remunerare a administratorilor si directorilor.  

5. Stabilirea indemnizatiei administratorilor, in conformitate cu Politica de 

remunerare a administratorilor.  

6. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru CA ales. 

vot……….. 

7. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actonarilor,  

contractul de administrare cu administratorul ales. vot……….. 

8. Aprobarea datei de 03 02 2023,  ca data de inregistrare respectiv pentru 

identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor 

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 

privind piata de capital, respectiv a data de 02 02 2023 ca “ex-date”.  

vot……….. 

Nota1: se poate vota: “pentru’, “impotriva”, sau dupa caz va mentiona 

“abtinere”. 

Nota 2 :  votul la pct 1-5 sunt secrete si se mentioneaza pe formular cu vot  secret, 

separat  

 



 

Data……………………… 

ACTIONAR ………………………………….. 
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G2 EXPERT SRL 
405200 Dej, str. Alecu Russo nr.24/1, Jud. Cluj, 

Nr.înreg. la ORC Cluj: J12/ 4477/2008 

Cod unic de inreg.: 24725081 

 

                                                 Către, 

 

UZUC  SA 

 

- În atenția Conducerii - 

 

         Subsemnatul Man Gheorghe Alexandru, auditor financiar posesor al carnetului nr.1242/2001, 

administrator unic al  G2 EXPERT SRL, persoană juridică înregistrată în tabloul Camerei Auditorilor 

din România cu Autorizația nr.1152/2013, în vederea realizării lucrărilor de audit financiar în 

conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA) cu privire la situațiile financiar-contabile 

întocmite în conformitate cu Ordinul 1802/2014, vă propunem următoarea : 

        

OFERTĂ 

privind  auditul STATUTAR al situațiilor financiar-contabile întocmite de 

UZUC SA 

 pentru exercițiile financiare 2023-2025 

 

Stimați domni,  

 

 Va transmitem oferta noastra  de servicii de audit financiar pentru exercițiile financiare 2023, 

2024 și 2025. 

 Această ofertă include o descriere a înțelegerii noastre a obiectului și scopului serviciilor 

solicitate de către dumneavoastră, prezentarea modului în care abordăm angajamentele de audit 

financiar precum și o estimare a onorariilor pentru serviciile prezentate. 

 

1. Înțelegerea cerințelor Dvs. și domeniul de aplicare a serviciilor solicitate 

 

1.1 Servicii solicitate  

 Conform discuției noastre, serviciile solicitate sunt:  

 Audit al situațiilor financiare individuale ale Societății întocmite în conformitate cu Ordinul 

1802/2018 pentru exercițiile financiare 2023, 2024 și 2025.  
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1.2 Scopul serviciilor  

 Auditul situaţiilor financiare se va desfăşura în conformitate cu Standardele Internaționale de 

Audit. Aceste standarde cer ca auditul să fie planificat şi realizat în vederea obţinerii asigurării 

rezonabile că situaţiile financiare nu cuprind erori semnificative cauzate prin eroare sau fraudă. Cu 

toate acestea, datorită caracteristicilor fraudei, în special a celor ce implică nedivulgarea sau 

falsificarea informaţiilor (inclusiv falsul), este posibil ca un audit planificat şi efectuat în mod 

corespunzător să nu detecteze o eroare semnificativă. Din aceste motive, un audit desfăşurat în 

conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit este proiectat pentru a obţine mai degrabă o 

asigurare rezonabilă decât una absolută a faptului că situaţiile financiare nu conţin anomalii 

semnificative.  

 Un audit constă în examinarea pe bază de sondaje a elementelor care justifică datele conţinute 

în situaţiile financiare. Un audit constă, în acelaşi timp, în aprecierea principiilor contabile urmate şi a 

estimărilor semnificative efectuate de conducere, precum şi prezentarea situaţiilor financiare luate în 

ansamblul lor. 

 

1.3 Rezultatul muncii noastre  

 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare. 

Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor 

situații financiare.  

 G2 EXPERT va raporta, de asemenea, conducerii Societății comentariile şi observaţiile asupra 

registrelor contabile, a sistemelor şi controalelor interne care au fost examinate în cursul auditului, 

asupra deficienţelor şi a punctelor slabe din sistem şi din controlul intern care au fost identificate în 

cursul auditului ca şi recomandările pentru îmbunătăţirea acestora. Asemenea comentarii şi 

recomandări vor fi raportate într-o scrisoare către conducerea Societății.  

 

1.4 Folosirea și distribuirea rapoartelor  

 În cazul în care Societatea intenţionează să publice sau să reproducă în alt mod, cum ar fi în 

cadrul unui document sau parţial, raportul G2 EXPERT S.R.L. asupra situaţiilor financiare, ori să 

facă referire la G2 EXPERT S.R.L. într-un document conţinând şi alte informaţii în afara situaţiilor 

financiare auditate, Societatea este de acord să furnizeze G2 EXPERT S.R.L. un proiect al 

documentului, înainte de a utiliza raportul sau a face referire la G2 EXPERT S.R.L., pentru a-l citi şi 

a aproba includerea sau încorporarea raportului sau trimiterilor la G2 EXPERT S.R.L. în documentul 

respectiv, înainte ca acesta să fie tipărit şi distribuit.  

 

1.5 Responsabilitatea conducerii  

 Responsabilitatea întocmirii situaţiilor financiare revine conducerii Societății. În această 

privinţă, conducerea este responsabilă, printre altele, de stabilirea şi menţinerea unui control intern 

eficient, de observarea şi asigurarea respectării legilor şi actelor normative ce sunt aplicabile 

activităţii acestora, de înregistrarea corectă a tranzacţiilor în registrele contabile, de efectuarea unor 

estimări corecte, de securitatea activelor, de corectitudinea generală a bilanţului contabil şi de 
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conformitatea acestuia cu cerinţele legale, precum şi de punerea la dispoziţia auditorului G2 EXPERT 

S.R.L. a tuturor registrelor contabile şi informaţiilor aferente.  

 G2 EXPERT S.R.L. se va consulta cu conducerea cu privire la informaţiile încorporate în 

bilanţul contabil. Ca parte a procedurilor de audit, auditorul G2 EXPERT S.R.L. va cere conducerii să 

semneze o scrisoare de reprezentare prin care îşi asumă responsabilitatea pentru întocmirea bilanţului 

contabil şi confirmarea informaţiilor furnizate G2 EXPERT S.R.L. în decursul auditului, va solicita 

conducerii să răspundă la un chestionar legat de fraudă și de continuitatea activității. Răspunsurile la 

aceste întrebări precum şi scrisoarea conducerii, proceduri cerute de Standardele Internaţionale de 

Audit, fac parte din evidenţa pe care G2 EXPERT S.R.L. se bazează ca auditori în formarea opiniei 

asupra situaţiilor financiare. 

 

2. Abordarea noastra  

2.1 Abordarea conceptuală a auditului  

Planificare si documentare, Controlul intern și riscul legat de controlul intern, Proceduri 

interne și Finalizarea lucrărilor de audit, concretizate prin: Efectuarea Planului de audit, Elaborarea 

Planului de audit, Planificarea auditului, Înțelegerea activității, Înțelegerea operațiunilor, Înțelegerea 

sistemului de control, Trimiterea cererii de informații, Evaluarea riscului de erori, Stabilirea 

procedurilor de audit, Participarea la inventar, Colectarea și verificarea de informații, Efectuarea 

procedurilor, Evaluarea rezultatelor, Modificarea procedurilor pe baza rezultatelor, Examinarea 

programului de contabilitate și a modulelor care au impact asupra situațiilor financiare, Pregătirea, 

prezentarea și discutarea concluziilor, Pregătirea proiectului de raport, Pregătirea observațiilor și a 

recomandărilor, Prezentarea și discutarea rapoartelor preliminare cât și a celor finale. Prezentarea și 

discutarea scrisorii confidențiale adresată Conducerii, referitoare la principalele deficiențe ale 

sistemului de control intern.  

2.2 Abordarea detaliată  

 Vom efectua misiunea în patru etape, după cum urmează:  

Activitate desfășurată  Număr ore 

Planificarea și documentarea auditului 10 ore 

-stabilirea contactelor dintre auditori și client;  

-dobândirea cunoștințelor despre afacerea clientului, identificarea 

evenimentelor, tranzacțiilor și practicilor, care pot avea un efect 

semnificativ asupra situațiilor financiare ; 

 

-actualizarea și documentarea informațiilor despre entitate;  

-evaluarea preliminară a riscurilor și a pragurilor de semnificație 

aferente entitatii; 

 

- estimarea erorilor și compararea lor  cu valoarea preliminară a 

pragului de semnificație pentru entitate ; 

 

-elaborarea proiectului planului de misiune a bugetului financiar și a 

fondului de timp previzionat; 
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- analiza existenței unui sistem contabil bazat pe un sistem informatic 

cu licența și cu posibilitatea transferului în fișiere prelucrabile a 

datelor necesare efectuării misiunii de audit; 

 

Controlul intern și riscul legat de control 20 ore 

-evaluarea sistemului de înregistrare și procesare a tranzacțiilor 

entității auditate, precum și a efectului tehnologiei informaționale 

asupra auditului; 

 

- înțelegerea sistemelor de contabilitate și control intern;  

- identificarea domeniilor complexe de contabilitate, inclusiv a celor 

care presupun estimări contabile; 

 

- convertirea sistemului contabil într-un model de audit eficient și 

elaborarea programelor de audit pentru evidențierea corespunzătoare a 

activității desfășurate; 

 

-estimarea riscului legat de controlul intern;  

-testarea sistemelor de contabilitate și control intern;  

- testarea sistemului informatic.  

Proceduri interne 30 ore 

- proceduri analitice;  

- teste de detaliu, solicitarea de documente ce constitue probe de audit 

pe baza unor solicitări scrise, pentru toate structurile de bilanț, cont de 

profit și pierdere, anexe și note explicative;  

 

- aplicarea procedurilor de audit specifice lucrărilor de închidere a 

exercițiului: evaluarea procedurilor de inventariere a patrimoniului, a 

inventarierii prin sondaj a activelor imobilizate și activelor circulante 

a confirmării soldurilor de creanțe, datorii, buget, bănci, avocați, 

consultanți, etc; 

 

Finalizarea lucrărilor de audit  20 ore 

- întocmirea dosarului permanent;  

- întocmirea dosarului curent (al exercițiului);  

- analiza, revizuirea și evaluarea concluziilor auditului efectuat;  

- elaborarea raportului auditorului și comunicarea deficiențelor 

structurii de control intern, identificate pe parcursul misiunii; 

 

- emiterea unui raport de audit pentru exprimarea unei opinii făra 

rezerve, cu rezerve, contrară sau imposibilitatea exprimării unei opinii. 

Această etapă constă în discuţii cu conducerea privind constatările 

noastre, ajustările contabile constatate şi riscurile pe care Societatea le 

poate întâmpina. În decursul acestei faze, vom pregăti schiţa de raport 

de audit, care va fi bazată pe discuţiile cu conducerea. 

 

 

Total 80 ore 
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3. Propunere financiară 

           În urma discuțiilor avute și a informațiilor primite, precum și a experienței echipei noastre 

considerăm că pentru servicii de audit financiar statutar efectuate în conformitatea cu Standardele 

Internaționale de Audit (ISA) adoptate de CAFR asupra situațiilor financiare anuale, întocmite  în 

conformitate cu Ordinul 1802/2014, putem aloca un număr de 100 ore la un tarif orar de 100 

LEI/ORA, rezultând un tarif anual de 8.000(optmii) LEI. Acest tarif este valabil în condițiile în 

care oferta noastră este pe o perioadă de timp de 3 ani. La acest tarif nu se aplică TVA.           

  

 În cazul în care veți opta pentru oferta noastră, vă asigurăm de deplina noastră solicitudine și 

confidențialitate. 

 

 

            Data: 22.11.2022                               

 

                 G2 EXPERT S.R.L. 

                                                                          Administrator, 

                                                                           Gheorghe Alexandru MAN 
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Polilica de Remunerare penlru Administrdlori
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numiti de calre Adunarea GeneraLa Ordinara a ActionariLor'

l Preambu

Poitca de remunerare esl・  considerata COrespunzltoare dimensiunl ,l orOanizl,1

societati precum,i naturi specincului si complex tさ ,i act V tO口 Or de 8ィ acel sau a pronlului

de risc al Societati

11lll‖:11・|:111::p:浩ti「[よ:皇

an 92"“ nし2崚047 pl■ nd etttn輌 de

2 Documente de refer nta

″ Legea 31′ 1990 plvlnd SOCietatle comerciale

ン Legea 24′2017 pr vind emitenJi de instIIument・ lnanciare si operat uni de piata

レ Legea 15872020‐ prvind mOdllcarea Le91 2472017

レ ReOulamentul AS■ 5′2018 plvind emitenti de instrumenie financiare si operaluni de

piata

レActu consltulv al UZUC SA

3. Scopul i domeniul de aplicare:
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Ln conformitate cu prevederlle sn,91"2lil b) si92^1 din L242017, siale an 143 alin 5 din Legea

31/1990, prezenta Polilica se aplica membrilor ConsiliuLuide administralie sidirectorilor care au

aMburii delegale de catre Consiliul de administralie

4 Reguli pdvind remuneratiile

La siabilirea remuneratilor adminisvabrilor si directoilor execulivi se vor avea in vedere

! srudura de remunerare esle defnit, seoaral penlru consiliul de administraie 9i penru

dira?tori

. NiveLl si slruclura remunerariilor trebuie sa meniina compelitlvitatea socieialii , sa

promoveze sustenabililatea pe lermen lung a socieiatiisisa fie in concordanta cu slrategia

deafaceri, obiectivele, valorile siinleresele pe termen lung ale societatii.

. RemuneEtiile nxe vor f stabilite cu luarea in considerare a poziliei ocuPale, a

responsabilitailor pozitiei ocupate

. Eemuneratiile variabile vor li stabilite in corelare directa cu performantele linananclare

. Remuneralia va avea regimul Rscal slabilit de legislaue in conditiile simllare salarului

fiind plaiit conducatorilor cu o suma neta, dupa deducerea si plala direcla de societate La

bugetul stalului, a taxelor, conlribuliilor si impozilelor legale.

s Remuneralia membrilor @nsiliului de adminisrarie

Bugetul penrru remunerarea membrilor Consiliu!ui de Administralie este aprobal anual , sau

oride cate orieste cazul, de calre Adunarea Generala Ordinam aAcuonarilor

Remunerarea membrilor consiliului de adminisrarie consla in:

a) Lntr-o indennizalie lixa lunara nela in limita srabilita de Adunarea Gene6la Ordinaa a

Acrionarllor, cuprinda intre 250 eur/membru consiliu de adminislratie si 500 eur/presednle

Consiliu de adminislratie

:器,1蝸 ;『:‖£署:1露習ポ1:1等
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b) Decontarea, pe baza documentelor justilicalive, a chehulelilor de

transpon sia ahorcheltuieli, pentru deplasari e in nleres deserviciu in tara

conform horararii Adunarii Generale a Actonarlor.

c) Socieia€a supoaG si conlrava oarea pnmebr penlro asigurarea

6. Remuneratia direclorilor

Remureratia directoilor se stabiliesie de catre ConsiliuL de administralie, in llrniieLe

prevazlte in prezenb politica

Oice decizie a Consiliului de adminisratie privind remunerarea direcbrilor va asigura

proporlionalitatea remuneratiei cu responsabilitalile speciiice pozitiei ocupate astfel incal

reCnerat a sa fe adecvata si compelitiva si sa vizeze cresterea performanlelor soclelatii

6.1 Edmuneratia directorilor se comPune dinr_o comPonenra lixa numita indemnlza(e

lunara cu valori nete cuprinse inve 100oEUR si2500EUR. Nivelul remuneraliei llxe se va

stabilide Consiiulde adminisralie siva constitulin anexa la contaciulde management al

6.2 Componenta variabil6 a rernuneraljei includepentru directori:

! Principiu de repartie Dnedorii slnt recompensal n lotal, pe an dupa pincipuu

repartitiei @ 10% dr prottul net roaLizat de caire societale ca lmare a indeplnni

niocmai a oblgaillor asumale prin contraciul de managemeni , respeclv a ndl@ionbr si

obiectivelor de perlormanta (nu se alncalcuu Proftuloblinul din vanzarea de active, ter

vechi etc) ProcentLrl de 10% se aplica in mod cumulal p6 bda Declziaie Consiluul de

admin siral o lutunror direclorlor societail sinu n mosd cumu al

Analza sladiului reaL zarli ndcabnlor siobeclivelor se va face lrmostra, respecl v anLral

(g obaL) NereaLlzarea ind cato lor s a objeclive or de perforrnanla aslmale Pr n @nlractu

de managemnet, atrage dminuarez ndemnizaliei, morgand dupa @z pana la rezi erea

unlaterala decave Societale a conkactuu de managemenl

De asemenea, rcmuneralia poale inc ude alte lipuride benelicii!

r Oecontarea pe baza documenteor luslificalive, a chetuielior de cazare, diurna,

lransport sia altor cheltuieLl Penlru d6Plasa Le in nteres de s6ru clu in tara s ln strainaiate

|〔 _F)
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. Dlurna de 50 RON /zi, penlru deplasar e ce depasesc 12 ore efeciuate in Roman a n

aJara judetului cu exceplia s iuaiiei in care CA sau AGA a holaral un aLt p aion €z in care

Managerul poaie sa beneficieze de aceasta

' Diurne penlru dePasa.ie externe, diferenliaie dupa caz @niorm hotararior CAi

t Te efon mobil s abonament aslgurate de calre soc etaie

r Fond de protocol n lmiiele slabiitede c.A

r Autoturism penlru directorulgeneralsidecontarea transponutuide la domiclliu, la locul

Durata contEctelor de mandat cu dnedoii esie, in pnncipiu, de 2 ani cu un preaviz de

incerare din panea societatii de 2 uni. in cazul revocarii mandattrlui de cSlre socieraie din

cauze neirnpulabiLe direclorilor, in conlractele de management se va prevedea o
4..

cofpersalrede matrm Jlen LI rJrare pe4uu dfe.Dr.

in caui renuntar i de catre director, la mandatul incredintat preavizul, esle minim 2 luni

Politica va Iisupusa votuluiaclionarilor oride cate ori exista modilicari semniticative sau cel

ln situarii exceptionale, sunt posblle derogari de la orice elemenl stabilit prir prezenb

Politica, daca derogarea esle necesara pentru a servialingeniobiectivelor Societatii.

Derooarile de la polilica de remunerare vor li aProbate de catre Consiliulde adminisraie.
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