PROCEDURA DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor (AGEA)
MECON S.A
din data de 13/14.05.2021
Procedura de votprincorespondență
Acționarii își pot exercitavotul în AGA prin corespondență, vot exprimat anterior datei AGA.
Pentru acest tip de vot acționarii trebuie să utilizeze formularele de buletin de vot prin
corespondență puse la dispoziție de Societate.
Formularele de buletin de vot prin corespondență se pot obține de la sediul Societății sau se pot
descărca de pe pagina de internet a MECON S.A., www.mecon.ro.
Instrucțiuni de completare a buletinului de votprincorespondență
a) Acționarul completează datele de identificare solicitate în formular,
b) Acționarul își exprimă votul prin marcarea unui „X” în rubrica corespunzătoare opțiunii de
vot: „Pentru”, „Împotriva“ sau „Abținere“. Dacă pentru același punct al ordinii de zi se
marchează cu „X” două sau toate trei opțiunile de vot, votul respectiv va fi considerat nul.
Dacă nicio opțiune de vot nu este marcată cu “X”, se va considera vot neexprimat.
c) Acționarii semnează olograf buletinul de vot după cum urmează:
(i) în cazul acționarilor persoane fizice – aceștia semnează personal buletinul de vot;
(ii) în cazul acționarilor persoane juridice, buletinul de vot prin corespondență va fi semnat
personal de către reprezentantul legal al persoanei juridice;
(iii) în cazul acționarilor persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu, ori cu capacitate
restrânsă, buletinele de vot prin corespondență vor fi semnate de către reprezentanții lor
legali și/sau de către perdoana fizică asistată de reprezentantul său legal.
d) Buletinele de vot se datează de către acționar.
Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care
acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/
generală care se depune la societate în conformitate cu art. 92 alin. (14) din Legea nr.
24/2017 sau când representantul este o instituție de credit care prestează servicii de
custodie, cu respectarea art. 92 alin. (11) dinLegea nr. 24/2017.
Societateavaaccepta un formular de votprincorespondențăîn format scristransmis de un acționar
pentru care o instituție de credit presteazăservicii de custodie, fără a solicita alte documente
suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă formularul de vot prin corespondență este
semnat de un reprezentant legal al instituției de credit și est eînsoțit de o declarație pe propria
răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, din care să reiasă:
- înclar, numele/denumireaacţionaruluiînnumelecăruiainstituţia de credit
participăşivoteazăîncadrul AGA;
- căinstituţia de credit presteazăservicii de custodiepentrurespectivulacţionar.
Formularul de buletin de vot prin corespondență în format scris și declarația pe proprie
răspundere a custodelui trebuie depuse la sediul Societății din Brașov, Șos. Cristianului, nr. 6,
jud. Brașov, în original, semnate și, după caz ștampilate, până la data de 11 mai 2021, ora 13:00,
sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.
Documente ce însoțesc buletinul de vot prin corespondență:
a) Pentru acționari persoane fizice - copie act de identitate, care să permită ientificarea
acestora în lista acționarilor MECON S.A. la data de referință eliberată de Depozitarul Central
S.A. ( BI sau CI pentru cetățenii români, sau paşaport, pentru cetățenii străini, și, dacă este cazul,
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copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelorf izice ipsite de
capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii
români, sau paşaport, pentru cetățenii străini), împreună cu dovada calității de reprezentant legal
b) Pentru acționari persoane juridice:
(i) certificatul constatator, în original sau copiec onformă cu originalul, eliberat de Registrul
Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de
către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să
permită identificarea acestora în lista acționarilor MECON S.A. la data de referință
eliberată de Depozitarul Central SA;
(ii) dovada calității de reprezentant legal pentru cazul în care registrul acționarilor la data de
referință, primit de la Depozitarul Central, nu conține date referitoare la reprezentantul legal
al acționarului; calitatea de reprezentant legal se dovedește cu certificatul constatator/
documentele similare menționate mai sus.
Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi
emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA.
Dacă aceste documente sunt prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi
însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română.
c) În cazul în care votul prin corespondență este exprimat de către un reprezentant al
acționarului, se vor prezenta documentele care fac dovada puterii de reprezentare în baza unei
împuterniciri speciale/generale sau a serviciilor de custodie prestate de o instituție de credit.
Transmitereabuletinelor de votprincorespondență
Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondență completate șis
emnate de acționari, împreună cu toate documentele însoțitoare, trebuie transmise la Societate
entru a fi înregistrate până la data de 11 mai 2021, ora 13:00, înuna din următoarele variante:
▪ în original – în cazul buletinului de vot transmis prin poștă sau orice formă de curierat la
sediul central al Societății din Brașov, Șos. Cristianului, nr. 6, jud. Brașov, în scopul
verificării identității acționarilor, sub sancțiunea pierderiid reptului de vot; în acest caz,
buletinul de vot prin corespondență se introduce într-un plic pe care se menționează în clar și
cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A
ACȚIONARILOR din 13/14.05.2021;
▪ prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind
semnătura electronică la adresameconbv@yahoo.com, în scopul verificării identității
acționarilor, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.
Notă: Conform prevederilorLegii 455/2001 semnătura electronică extinsă reprezintă acea semnătură
electronică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
(i) Este legată în mod unic de semnatar;
(ii) Asigură identificarea semnatarului;
(iii)Este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar;
(iv) Este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în așa fel în cât ori ce
modificare ulterioară a acestora este identificabilă.
Condiții pentru buletinele de vot prin corespondență
Dacă un acționar a transmis mai multe buletine de vot prin corespondență pentru AGA,
buletinele de vot purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea celor depuse sau expediate
anterior.
În situația în care acționarul care si-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau
prin reprezentant la adunarea generală, votul exprimat prin corespondențăva fi anulat. În acest caz
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va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant în sala de ședință a
AGA.
Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este
alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său
aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar
sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă
acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.
Buletinele de vot prin corespondență nu vor fi luate în considerare în oricare dintre situațiile de
mai jos:
a) nu au fost înregistrate la Societate în original sau prin email cu semnătură electronică extinsă
încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa
meconbv@yahoo.com, până la data de 11 mai 2021, ora 13:00.
b) nu sunt însoțite de toate documentele nominalizate în acest capitol;
c) nu suntsemnate de acționar sau de către reprezentantul acestuia;
d) nu respectă procedura de identificare a acționarilor aprobată;
e) s-au utilizat alte formulare decât celepuse la dispoziție de Societate;
Buletinele de vot nule nu intră în calculul cvorumului.
Voturile exprimate pe buletinele de vot se anulează pentru vicii de procedură în următoarele
situații:
(i) Sunt ilizibile;
(ii) Conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
(iii) Sunt exprimate condiționat.
Voturile cu vicii de procedură se anuleazăpentrupunctele de peordinea de zi la care se referă,
darnumărulacțiunilordeținute de respectivulacționarva fi luatîncalcululcvorumului de prezență.
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