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     BULETIN de VOT 

 
Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor CONECT BUSINESS PARK SA., din data de 
14/15.04.2022, ora 12;00. 
 
                              ORDINEA de ZI PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE 
Aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite pentru 
exerciţiul încheiat la data de 31 decembrie 2021, potrivit 
Reglementărilor Contabile, privind situațiile financiare 
anuale individuale și situațiile financiare consolidate, 
aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 
1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, după 
prezentarea raportului anual al Administratorului Unic și 
raportul Auditorului financiar.  

   

Aprobarea  propunerii de repartizare a profitului net 
obţinut de Societate în exerciţiul financiar încheiat la 31 
decembrie 2021, în valoare de 1.394.704 lei, după cum 
urmează:  

- pentru constituirea rezervei legale, se repartizează 
suma de 89.505 lei;  

- pentru acoperirea parțială a pierderii contabile, 
provenită din anii precedenți, se repartizează suma de 
1.305.199 lei.  

   

Descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru 
exerciţiul financiar 2021. 

   

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 
2022. 
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Aprobarea prelungirii mandatului Auditorului Intern 
pentru o durată de 3 ani, începând din data de 24.04.2022 
și actualizarea denumirii acestuia din Contif Audit 
Consulting SRL, în G.S. Audit Consulting SRL. Celelalte 
elemente de identificare ale Auditorului Intern rămân 
nemodificate. 

   

Aprobarea raportului de remunerare pentru 
Administratoru Unic, pentru exercițiul financiar 2021, în 
conformitate cu prevederile art. 107, din Legea nr. 
24/2017, republicată, privind emitenții de instrumente 
financiare și operațiuni de piață, cu mdificările ulterioare. 

   

Aprobarea datei de 04.05.2022, ca dată de înregistrare a 
acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotârârii 
AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1), din 
Legea nr. 24/2017, republicată, privind emitenții de 
instrumente financiare și operațiuni de piață. 

   

Aprobarea datei de 03.05.2022, ca ex date, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 176 alin. (1), din Regulamentul A.S.F. 
nr. 5/2018, privind emitenţii şi operaţiunile cu valori 
mobiliare. 

   

Mandatarea D-nei. Tina BURTON, în calitate de 
Administrator Unic al Societăţii, pentru semnarea 
documentelor necesare privind înregistrarea şi publicarea 
hotărârii AGOA, situațiile financiare, precum şi pentru 
îndeplinirea, în numele şi pe seama Societăţii, a tuturor 
formalităţilor care se vor dovedi necesare pentru aducerea 
la îndeplinire a hotărârilor adoptate în Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor Societăţii.  D-na. Tina Burton are 
dreptul de a-și substitui în îndeplinirea mandatului 
menţionat anterior și alte persoane. 

   

PREZENTUL BULETIN DE VOT este valabil numai pentru AGOA - CONECT BUSINESS PARK 
SA., din data de 14/15.04.2022. 

Semăntura acţionarului persoană fizică      

Sau a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică      

        Loc Ştampilă 

 

              
 


