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CORRESPONDENCE BALLOT  BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ 

The underwritten, ___________________________ a 

______________________ company, with registration 

number ______________________  registration date 

_______________, with registered office at 

_________________________________________________ 

represented by ________________________________, in 

his/her/their capacity of ________________________ by 

virtue of ______________________________, 

[APPLICABLE TO SHAREHOLDERS LEGAL ENTITIES] 

OR 

The underwritten, _____________________, ____________ 

citizen, born on _______________ in _______________ 

domiciled in ____________________________________, 

identification document series _____ no 

_________________, issued on _____________, valid until 

______________, personal identification number  

_______________________________  

[APPLICABLE TO SHAREHOLDERS NATURAL 

PERSONS] 

Subscrisa, __________________________________ o 

societate ______________, cu număr de înregistrare 

______________  din data de ______________, având sediul 

social în __________________________________ 

reprezentată de _______________________________, în 

calitate de ________________________________, conform 

______________________________, [APLICABIL 

ACȚIONARILOR PERSOANE JURIDICE] 

SAU 

Subsemnatul/a ___________________________, cetățean 

___________________, nascut(ă) la data de ________________, 

in ____________________, domiciliat(ă) in 

_____________________________________, identificat(ă) prin 

act de identitate seria _____ nr _____________ emis la data de 

_________ valabil până la ___________, CNP 

___________________________  

[APLICABIL ACȚIONARILOR PERSOANE FIZICE] 

In its capacity of shareholder of FARMAVET S.A., a joint 

stock company managed under a two-tier system, organised 

and existing under the laws of Romania, having its registered 

office in Bucharest, 333 Calea Giulești, 6th district, registered 

with the Bucharest Commercial Registry under number 

J40/131/1991, sole registration code (CUI) 256, having a 

subscribed and paid share capital of RON 1,833,697.90, 

representing a number of 18,336,979 registered shares with a 

nominal value of RON 0.10 each (the “Company”), holding 

a number of _______________ shares, representing _____ % 

of the Company’s share capital, 

În calitate de acționar al FARMAVET S.A., o societate pe acţiuni 

administrată în sistem dualist, constituită şi care funcţionează 

conform legilor din România, cu sediul în București, Calea Giulești 

nr. 333, sectorul 6, înregistrată la Registrul Comerţului București 

sub nr. J40/131/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 256, având un 

capital social subscris și vărsat de 1.833.697,90 RON, reprezentând 

un număr de 18.336.979 acțiuni nominative cu o valoare nominală 

individuală de 0,10 RON („Societatea”), deținând un număr de 

_________________ acțiuni, reprezentând _____ % din capitalul 

social al Societății, 

knowing the agenda of the extraordinary general meeting of 

the shareholders of the Company (the “EGMS”) of the 

Company of 28 December 2020, at 10:30 AM (first calling ) 

and 29 December 2020 at 10:30 AM (second calling) and the 

reference materials related to the agenda of the EGMS, by this 

având cunoştinţă de ordinea de zi a şedinţei adunarii generale 

extraordinare a actionarilor Societăţii („AGEA”) din data de 28 

decembrie 2020, ora 10:30 AM (prima convocare) si 29 decembrie 

2020, ora 10:30 AM (a doua convocare) si de materialele 

informative în legătură cu ordinea de zi a AGEA prin acest vot prin 
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ballot we understand to express our vote for the EGMS of the 

Company which will take place at the Company’s 

headquarters and through electronic means of data 

transmission, as follows: 

corespondenţă înţelegem să ne exprimam votul pentru AGEA 

Societății ce va avea loc la sediul Societatii si prin mijloace 

electronice de transmisie a datelor, după cum urmează:  

1. The approval of the amendment and update of the 
Consitutive Deed of the Company by adding new 
secondary objects of activity, respectively by adding under 
art. 5.3 of the Constitutive Deed of the Company, 
regarding the secondary objects of activity, also the 
activities having the following NACE codes: 0119 
Growing of other non-perennial crops,  0130 Plant 
propagation, 0147 Raising of poultry, 0149 Raising of 
other animals, 0161 Support activities for crop production, 
0162 Support activities for animal production, 0163 Post-
harvest crop activities, 0164 Seed processing for 
propagation, 0322 Freshwater aquaculture, 3312 Repair of 
machinery, 3821 Treatment and disposal of non-hazardous 
waste, 3822 Treatment and disposal of hazardous waste, 
4611 Agents involved in the sale of agricultural raw 
materials, live animals, textile raw materials and semi-
finished goods, 4622 Wholesale of flowers and plants, 
4631 Wholesale of fruit and vegetables, 4642 Wholesale 
of clothing and footwear, 4649 Wholesale of other 
household goods, 4661 Wholesale of agricultural 
machinery, equipment and supplies, 4662 Wholesale of 
machine tools, 4669 Wholesale of other machinery and 
equipment, 4677 Wholesale of waste and scrap, 4719 
Other retail sale in non-specialised stores, with 
predominant sale of non-food products, 4759 Retail sale of 
furniture, lighting equipment and other household articles 
in specialised stores, 4771 Retail sale of clothing in 
specialised stores, 7010 Activities of head offices, 
centralized administrative offices, 7022 Business and 
other management consultancy activities, 7729 Renting 
and leasing of other personal and household goods, 7731 
Renting and leasing of agricultural machineryand 
equipment, 7733 Renting and leasing of office machinery 
and equipment (including computers), 7739 Renting and 
leasing of other machinery, equipment and tangible goods 
n.e.c., 7740 Leasing of intangible assets (excluding 
financial), 7490 Other professional, scientific and 
technical activities n.e.c., 8129 Other cleaning activities, 
8230 Organisation of conventions and trade shows, 9522 
Repair of household appliances and home and garden 

1. Aprobarea modificării și actualizării Actului Constitutiv al 
Societății prin adăugarea unor noi obiecte secundare de 
activitate, respectiv prin includerea în art. 5.3 din Actul 
Constitutiv al Societății referitor la obiectele secundare de 
activitate și a activităților avand codurile CAEN: 0119 
Cultivarea altor plante din culturi nepermanente, 0130 
Cultivarea plantelor pentru înmulţire, 0147 Creşterea păsărilor, 
0149, Creşterea altor animale, 0161 Activităţi auxiliare pentru 
producţia vegetală, 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea 
animalelor, 0163 Activităţi după recoltare, 0164 Pregătirea 
seminţelor, 0322 Acvacultura în ape dulci, 3312 Repararea 
maşinilor, 3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase, 
3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase, 4611 
Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, 
materii prime textile şi cu semifabricate, 4622 Comerţ cu ridicata 
al florilor şi al plantelor, 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi 
legumelor, 4642 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi 
încălţămintei, 4649 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz 
gospodăresc, 4661 Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, 
echipamentelor şi furniturilor, 4662 Comerţ cu ridicata al 
maşinilor- unelte, 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi 
echipamente, 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, 
4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse nealimentare, 4759 Comerţ cu 
amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor 
de uz casnic n.c.a., în magazine specializate, 4771 Comerț cu 
amănuntul al îmbrăcămintei în magazine specializate, 7010 
Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative 
centralizate, 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi 
management, 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte 
bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a., 7731 Activităţi de 
închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole, 7733 
Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de 
birou (inclusiv calculatoare), 7739 Activităţi de închiriere şi 
leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a., 
7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare), 7490 
Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a., 8129 Alte 
activităţi de curăţenie, 8230 Activităţi de organizare a 
expoziţiilor, târgurilor şi congreselor, 9522 Repararea 
dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă 
şi grădină, 9529 Repararea articolelor de uz personal şi 
gospodăresc n.c.a., 9603 Activităţi de pompe funebre şi similare, 
9609 Alte activităţi de servicii n.c.a. 

Astfel, art. 5.3 - Obiectele secundare de activitate din Actul 
Constitutiv al Societății se modifică prin adăugarea noilor 
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equipment, 9529 Repair of other personal and household 
goods, 9603 Funeral and related activities, 9609 Other 
personal service activities n.e.c. 
Therefore, art. 5.3 – The secondary objects of activity of 
the Constitutive Deed shall be modified by adding the new 
secondary objects of activity at the end of the list 
containing the existing secondary objects of activity in the 
Constitutive Deed of the Company as follows: 

       "5.3 The secondary objects of activity are the following:  
          [...] 

0119
  

Growing of other non-perennial crops 

0130
  

Plant propagation 

0147
  

Raising of poultry 

0149     Raising of other animals 

0161    Support activities for crop production 

0162
         

Support activities for animal production 

0163
  

Post-harvest crop activities 

0164
         

Seed processing for propagation 

0322
  

Freshwater aquaculture 

3312 Repair of machinery 

3821
         

Treatment and disposal of non-hazardous 
waste 

3822  Treatment and disposal of hazardous waste 

4611 Agents involved in the sale of agricultural 
raw materials, live animals, textile raw 
materials and semi-finished goods 

4622
  

Wholesale of flowers and plants 

obiecte secundare de activitate la finalul enumerării obiectelor 
secundare de activitate existente din Actul Constitutiv al 
Societății după cum urmează: 

"5.3. Obiectele secundare de activitate sunt:  

[...] 

0119
  

Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 

0130
  

Cultivarea plantelor pentru înmulţire 

0147
  

Creşterea păsărilor 

0149     Creşterea altor animale 

0161    Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală 

0162
         

Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor 

0163
  

Activităţi după recoltare 

0164
         

Pregătirea seminţelor 

0322
  

Acvacultura în ape dulci 

3312 Repararea maşinilor 

3821
         

Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 

3822  Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 

4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime 
agricole, animale vii, materii prime textile şi cu 
semifabricate 

4622
  

Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 

4631
  

Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor 

4642
         

Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi 
încălţămintei 
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4631
  

Wholesale of fruit and vegetables 

4642
         

Wholesale of clothing and footwear 

4649
  

Wholesale of other household goods 

4661
  

Wholesale of agricultural machinery, 
equipment and supplies 

4662
  

Wholesale of machine tools 

4669
         

Wholesale of other machinery and 
equipment 

4677
  

Wholesale of waste and scrap 

4719             Other retail sale in non-specialised stores, 
with predominant sale of non-food products                     

4759
  

Retail sale of furniture, lighting equipment 
and other household articles in specialised 
stores 

4771 Retail sale of clothing in specialised stores 

7010 Activities of head offices, centralized 
administrative offices 

7022
         

Business and other management 
consultancy activities 

7729
  

Renting and leasing of other personal and 
household goods 

7731    Renting and leasing of agricultural 
machineryand equipment 

7733 Renting and leasing of office machinery and 
equipment (including computers) 

7739 Renting and leasing of other machinery, 
equipment and tangible goods n.e.c. 

7740
  

Leasing of intangible assets (excluding 
financial) 

4649
  

Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz 
gospodăresc 

4661
  

Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, 
echipamentelor şi furniturilor 

4662
  

Comerţ cu ridicata al maşinilor- unelte 

4669
         

Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente 

4677
  

Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 

4719             Comerţ cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse nealimentare                     

4759
  

Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de 
iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în 
magazine specializate 

4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei în 
magazine specializate; 

7010 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor 
administrative centralizate 

7022
         

Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi 
management 

7729
  

Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri 
personale şi gospodăreşti n.c.a. 

7731    Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi 
echipamente agricole, 

7733 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi 
echipamente de birou (inclusiv calculatoare), 

7739 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, 
echipamente şi bunuri tangibile n.c.a. 

7740
  

Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv 
financiare) 

7490
  

Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 
n.c.a.  

8129
  

Alte activităţi de curăţenie 
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7490
  

Other professional, scientific and technical 
activities n.e.c. 

8129
  

Other cleaning activities 

8230
  

Organisation of conventions and trade 
shows 

9522
  

Repair of household appliances and home 
and garden equipment 

9529  Repair of other personal and household 
goods 

9603  Funeral and related activities 

9609  Other personal service activities n.e.c. " 

All the other objects of activity included in the 
Constitutive Deed of the Company at the date of the 
convening notice hereof shall remain the same. 
 

8230
  

Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor 
şi congreselor 

9522
  

Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a 
echipamentelor pentru casă şi grădină 

9529  Repararea articolelor de uz personal şi 
gospodăresc n.c.a. 

9603  Activităţi de pompe funebre şi similare, 

9609  Alte activităţi de servicii n.c.a." 

Toate celelalte obiecte de activitate incluse în Actul Constitutiv 
al Societății la data prezentului convocator se vor păstra. 

 FOR/PENTRU AGAINST/ÎMPOTRIVĂ  REFRAIN/ABȚINERE 
      
   

 

2. The approval of the extension of activities performed by 
the Company in the area of pet services, including 
veterinary cosmetic services, lodging, training, funeral 
services, etc. 
 

2. Aprobarea extinderii activităților desfășurate de Societate în 
domeniul serviciilor pentru animale de companie, incluzând 
servicii de cosmetică veterinară, servicii de găzduire, dresaj, 
servicii funerare, etc.  
 

 FOR/PENTRU AGAINST/ÎMPOTRIVĂ  REFRAIN/ABȚINERE 
      
   

 

3. The approval of the amendment of art. 18.12 of the 
Constitutive Deed of the Company according to the 
OGMS resolution adopted in relation to item 2 on its 
agenda concerning the appointment of a new member of 
the supervisory board of the Company and the duration of 
its mandate, as well as the deletion of the word „first” and  
of the reference to the duration of the mandate of the first 
members of the supervisory board.  
 

3. Aprobarea modificării art 18.12 din Actul Constitutiv al 
Societății conform hotărârii AGOA adoptate cu privire la pct 2 
de pe ordinea de zi a acesteia privind noul membru desemnat în 
consiliul de supraveghere al Societății și durata mandatului 
acestuia precum și eliminarea sintagmei „primii” și referirea la 
durata mandatului primilor membri ai consiliului de 
supraveghere.  
 

 FOR/PENTRU AGAINST/ÎMPOTRIVĂ  REFRAIN/ABȚINERE 
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4. The approval of empowering Mrs Irina Florentina Rosu, 
President of Management Board and CEO, with full power 
and authority, to sign in the name of the shareholders the 
EGMS resolution and the updated Constitutive Deed of the 
Company and to fulfil any action or formality required by 
the law for their registration. Mrs Irina Florentina Rosu can 
further partially or entirely delegate the powers granted 
above to any person having the capacity of fulfilling this 
mandate. 
 

4. Împuternicirea Dnei. Irina Florentina Roșu, Președinte al 
Directoratului și Director Executiv, cu putere și autoritate 
depline, pentru a semna în numele acţionarilor hotărârea AGEA 
și Actul Constitutiv actualizat al Societății şi pentru a îndeplini 
orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea 
acestora. Dna. Irina Florentina Roșu poate delega toate sau o 
parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane 
competente pentru a îndeplini acest mandat. 
 

 FOR/PENTRU AGAINST/ÎMPOTRIVĂ  REFRAIN/ABȚINERE 
      
   

 

Note: Please indicate your vote on each item on the agenda 
by placing an „X” in one of the columns corresponding to 
each option: „FOR”, „AGAINST” or „REFRAIN”. In case 
an „X” is placed in more than one column or no „X” is 
placed in any of the columns it shall mean that the vote for 
the relevant item will be void/ will not be taken into 
consideration. 

Notă: Va rugam indicaţi votul dvs. cu privire la fiecare punct de 
pe ordinea de zi prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele 
corespunzatoare pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” 
sau „ABŢINERE”. În cazul în care se bifează cu „X” mai mult de 
o căsuţă sau nicio casuţă nu este bifată, votul cu privire la punctul 
respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat. 

We attach to this correspondence ballot original or true copy 

of the ascertaining certificate issued by the Trade Registry (in 

Romanian “certificat constatator”) or any other document, in 

original or true copy, issued by a competent authority of the 

state where the undersigned is duly incorporated (for 

shareholders legal entities) or a true copy of the identity card 

(identity card/passport) (for shareholders natural persons). 

Anexăm prezentului buletin de vot certificatul constatator, în 

original sau copie conformă 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 subscrisul acționar este înmatriculat legal (pentru 

acționari persoane juridice) sau copia certificată pentru 

conformitate cu originalul a actului de identitate valabil (carte de 

identitate/pașaport) (pentru acționarii persoane fizice). 

 
Name of the shareholder /Nume si prenume/Denumire acţionar: _________________________________________ 

The date of the correspondence ballot/Data buletinului de vot prin corespondenţă: __________________ 

First and last name of the legal representative (if the case)/ Nume şi prenume reprezentant legal (daca este cazul): 

_________________________________________ 

 

Signature/Semnătura: ___________________________ 
 

 
 


