
 

DECLARAŢIE 

dată în respectarea prevederilor art.92(15)1  

din Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă  

Subsemnatul………........................................................................................................,cu domiciliul în 

localitatea……………………………………. jud./sector…………………, str. ………………….…………………………..…… 

nr…………… bl.………….. ap…….. posesor al CI / BI seria ………, nr…………………..,  eliberată de 

………………………….……...la data de …………………..………. , valabil până la data de …………………….. având 

CNP:………………………………………………….…………….., telefon: …………………………………...……………., 

fax: ………………………………, adresa e-mail ………………………………………………………………………..……………….  

cunoscând prevederile art.326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, având în vedere 
prevederile pieţei de capital, cu referire la Împuternicirea generală dată de un acţionar unei persoane, 
declar prin prezenta că nu mă aflu într-o situaţie de conflict de interese conform prevederilor art. 92 
alin.15 din Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.  

De asemenea declar că Împuternicirea generală este semnată de acţionar inclusiv prin ataşare de 
semnătură electronică extinsă, dacă este cazul. 

Dau prezenta declaraţie pentru Adunarea Generală a Acţionarilor:  

 AGOA din data de   ..………………………………….………………… 

 AGEA din data de   ..………………………………….………………… 

Data:………….…………..  

 

Numele şi prenumele  …………………………..………………………..  

Semnătura   ……………………………………………………… 

 

                                                             
1  ART.92  
(13) Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele 
aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor a unuia sau mai multor emitenţi identificaţi în împuternicire, în m od individual sau printr-o 
formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenţi, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie 
acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 sau unui avocat. 
(15) Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor pe baza unei împuterniciri indicate la alin. (13) de către o persoană care se află 
într-o situaţie de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri: 
    a) este un acţionar majoritar al emitentului sau o altă persoană, controlată de respectivul acţionar;  
    b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui acţionar majoritar sau al unei persoane 
controlate, conform prevederilor lit. a); 
    c) este un angajat sau un auditor al societăţii ori al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform prevederilor lit. a); 
    d) este soţul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c). 


