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Buletin de vot prin corespondenţă 
pentru acţionari persoane fizice 

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) 
FIREBYTE GAMES S.A. 

din data de 28 / 29 mai 2021 
 
Subsemnatul, [    ], 
(Se va completa cu numele şi prenumele acţionarului persoană fizică) 
identificat    cu    B.I./C.I./paşaport    seria    [        ],  nr.   [  ],   eliberat   de      
[  ],   la   data de  [   ],  CNP  [     ], 
având  domiciliul   în        
[    ], 
reprezentat legal prin [  ], 
(Se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului persoană 
fizică numai pentru acţionarii persoane fizice lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu 
capacitate de exerciţiu restrânsă) 
identificat    cu    B.I./C.I./paşaport    seria    [        ],  nr.   [  ],   eliberat   de      
[  ],  la  data  de  [   ],  CNP  [     ], 
având domiciliul în       [      ], 
deţinător  al  unui  număr de [  ]  acţiuni,  reprezentând  [        ] % dintr-un 
total de [  ] acţiuni emise de FIREBYTE GAMES S.A, înmatriculată la 
Registrul Comerţului Cluj sub nr. J12/6845/2017, cod unic de înregistrare 38624397, cu 
sediul social in Cluj-Napoca, Str. Motilor, nr. 119, etaj 3, România (Societatea), 
care  îmi  conferă  un  număr  de  [  ]  drepturi  de  vot,  reprezentând         
[        ]% din capitalul social vărsat şi [          ]% din totalul drepturilor de vot în AGEA, 
având cunoştinţă de ordinea de zi a şedinţei AGEA Societăţii din data de 28 / 29 mai 
2021, ora 15:00, si de documentaţia şi materialele informative în legătură cu ordinea de 
zi respectivă,  prin acest vot prin corespondenţă înţeleg să îmi exprim votul pentru AGEA 
Societatii ce va avea loc la sediul social al societății în Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 119, 
etaj 3, România, după cum urmează: 
 

1.  Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea majorării capitalului 
social cu suma de 880.445,7 lei, de la 3.521.782,7 lei la 4.402.228,4 lei, prin 
emisiunea a 8.804.457 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune în beneficiul 
acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare aprobată în 
cadrul AGEA. Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea parțială a 
primelor de emisiune, în valoare de 880.445,7 lei, sumă ce va fi distribuită 
acționarilor care aleg să susțină Societatea până la data de 26.08.2021. Acționarii 
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sunt îndreptățiți să primească gratuit câte o acțiune pentru fiecare 4 acțiuni deținute 
la data de înregistrare. 

Scopul majorării de capital este de a emite acțiuni disponibile astfel încât societatea să își 
poată îndeplini obligațiile asumate prin planurile de stimulare a conducerii si a 
angajaților companiei, iar acționarii care decid să susțină acest program prin a lăsa 
la dispoziția societății acțiunile care le revin, fie parțial fie integral vor primi în schimb 
contravaloarea acestora proporțional cu numărul de acțiuni deținute față de suma 
totală de distribuit. 

Acționarii societății înregistrați la data de înregistrare vor putea opta să nu susțină 
planurile de dezvoltare si obligațiile societății, având la dispoziție o perioada de 7 zile 
calendaristice pentru a alege: 

a. Fie să pună la dispoziția societății acțiunile care li se cuvin în cadrul majorării 
capitalului social, (acestea urmând a fi încărcate de Depozitarul Central în contul 
de trezorerie al Emitentului) și să primească o distribuție de numerar în valoare 
de 0,1 lei pentru fiecare 4 acțiuni deținute la data de înregistrare. 

b. Fie să nu susțină Societatea în îndeplinirea obligațiilor asumate și să primească o 
acțiune gratuită pentru fiecare 4 acțiuni deținute la Data de înregistrare. 

 
Dacă în cazul unui acționar aplicarea proporției conduce la un număr de acțiuni care nu 
este număr întreg, numărul nou de acțiuni ce va fi alocat se calculează prin rotunjire în jos 
la primul număr întreg. Societatea va compensa acționarii pentru fracțiile astfel rezultate 
prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obține înmulțind fracția cu 4 
zecimale cu prețul de compensare și rotunjind apoi la două zecimale rezultatul înmulțirii. 
Prețul de compensare va fi egal cu cea mai mare valoare dintre: valoarea de piață stabilită 
conform legii și valoarea nominală.  
Se împuterniceşte Consiliul de Administrație sa decidă în mod corespunzător modalitatea 
de implementare a prezentei hotărâri, inclusiv să decidă data plății pentru acțiuni sau 
contravaloarea acestora. 

 
PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 
   

 
2.  Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea împuternicirii Consiliului de 
Administrație al Societății ca într-o perioadă de 3 ani să poată decide majorarea capitalului 
social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, cu o valoare care să nu 
depășească jumătate din capitalul social subscris, existent la data hotărârii și implicit la 
actualizarea actului constitutiv cu privire la valoarea noului capital social. 

 
 

 

   
 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 
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3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea actului constitutiv al 
societății pentru a reflecta noua valoare a capitalului social. 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 
   

 

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea datei de 30.06.2021 ca 
dată de înregistrare (ex-date: 29.06.2021) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, 
conform art. 86 din Legea 24/2017. 

 

 

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea mandatării, cu 
posibilitatea de substituire, a domnului Ovidiu Stegaru, să efectueze toate 
procedurile și formalitățile prevăzute de lege, inclusiv modificarea actului constitutiv 
pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună și să preia acte și să 
semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, 
BVB, precum și cu alte entități publice sau private. 

 
PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 
   

 
 

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondenţă 
este 26.05.2021, ora 14:00. 

 
Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului și, dacă  
este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor 
fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI 
pentru cetățenii români, sau paşaport, pentru cetățenii străini) care să  permită 
identificarea subsemnatului în registrul acționarilor FIREBYTE GAMES S.A. la data de 
referință eliberată de Depozitarul Central SA, împreună cu dovada calității de 
reprezentant legal. 

Data buletinului de vot prin corespondenţă: [  ] 

Nume şi prenume: [   ] 
(Se va completa cu numele şi prenumele acţionarului persoană fizică, în clar, cu 
majuscule) 

 
Semnătura: [  ] 
(În cazul acţionarilor colectivi, se va semna de toţi acţionarii 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 
   


