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Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor

Participarea unui acționar la AGA

Participare fizică Procură Corespondență

▪ Confidențialitatea votului exprimat.
▪ Flexibilitate în schimbarea votului.
▪ Adresarea de întrebări către

administrator și obținerea de 
răspunsuri înainte de exercitarea
votului.

▪ Nu este necesară deplasarea la 
ședința, procura rămâne valabilă și la a 
doua convocare.

▪ Nu este necesară deplasarea la 
ședință, votul rămâne valabil și la a 
doua convocare.

▪ Necesită deplasarea fizică la ședință, 
uneori în orașe de provincie.

▪ În cazul în care  nu există cvorum este
necesar să revină a doua zi pentru
desfășurarea ședinței.

▪ Acționari străini cvasi-inexistenți.

▪ Este necesară deplasarea 
împuternicitului la ședință.

▪ Votul nu este confidențial, procura 
rămânând la dispoziția societății.

▪ Nu există flexibilitate în schimbarea 
votului.

▪ Nu există posibilitatea unor interpelări 
și obținerea de răspunsuri de la 
administratori.

▪ Votul nu este confidențial, el fiind 
deschis de secretariatul tehnic și 
rămânând la dispozitia societatii.

▪ Nu există flexibilitate în schimbarea 
votului.

▪ Nu există posibilitatea unor interpelări 
și obținerea de răspunsuri de la 
administratori.
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Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor

Participarea unui acționar la AGA

Procedura actuală

Operațiuni desfășurate preponderent pe suport de hârtie

Votul prin corespondență presupune transmitere prin poștă

Prezența și listele de prezență se fac manual prin operator 
uman

Exercitarea voturilor, centralizarea și numărarea acestora se 
face manual, implicând risc operațional

Cvorumul se gestionează prin operator uman

Procesele verbale se redactează manual

Ședințele implică costuri de organizare, programări, un întreg 
sistem care este accesat de un număr redus de persoane prin 
prezență fizică

Vot printr-un singur click 

Transmitere AGA prin flux live audio-video cu traducere 
simultană

Condiții sporite de cvorum prin facilitarea participării la AGA

Gestionare eficientă a timpului de desfășurare AGA

Calculul automat și afișarea rezultatelor imediat după timpul 
alocat votului

Vot confidențial

Optimizarea costurilor în beneficiul acționarilor

Vizualizare puncte de pe ordinea de zi

Vizualizare materiale suport

Cvorum afișat permanent

Adresare de întrebări on-line

Consemnare puncte de vedere în procesul verbal al ședinței
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EVOTE componente

Ecranul Președintelui de ședință

Ecranul sălii

Ecranul acționarului

Ecranul Operatorului



5

Modalități de vizualizare și access în timpul desfășurării AGA

Ecranul Președintelui de ședință

Discurs Președinte de ședință

Gestionare facilă a ordinii de zi

Administrare întrebări online
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Modalități de vizualizare și access în timpul desfășurării AGA

Ecran user individual cu transmitere live audio-video

Cvorum permanent

Rezultate voturi exprimatePunctul curent Timer sesiune vot și Q&A

Întrebări online Rezultate vot punct curent

Romgaz SA Romgaz SA
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Modalități de vizualizare și access în timpul desfășurării AGA

Ecran sală de ședință cu transmisie live audio-video

Romgaz SA Romgaz SA

Cvorum permanent

Rezultate voturi exprimatePunctul curent Timer sesiune vot și Q&A

Întrebări online Rezultate vot punct curent



8

Modalități de vizualizare și access în timpul desfășurării AGA

Ecranul Operatorului

Introducere materiale AGA

Gestionare ordine de zi AGA

Moderare intrebari

Afisare rezultate vot

Timer vot
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Flux de activități

Pregătire 
ședință

Înregistrare
utilizatori

Start 
ședință

Vot
Afișare 

rezultate

Secretariat
tehnic

Crează ședința în sistem
Încărcare ordine de zi
Setare dată referință

Publicare link înregistrare

Upload fișier depozitar
Validarea accesului cerut

Trimitere credențiale
(automat)

Pornire echipamente A/V
Trecere ședință în LIVE

Se înregistrează în sisteme
cererea de acces

Autentificare în aplicație

Vot prin corespondență
Modifică voturile date 

anterior

Prezent în ședință
Urmărește transmisia

Votează/modifică votul
dat prin corespondență

Vizualizează rezultatele

Solicită afișare rezultate
vot

Supunerea la vot
conform ordinii de zi

Citește discursul din 
interfața de președinte

Acționar

Președinte

Vot prin
Corespondență



10

O mai bună conectivitate între companie și acționari are efecte directe în creșterea capitalizării companiei

Lipsa erorilor umane în numărarea voturilor și a cvorumului

Creșterea valorii de piață a companiei

Acuratețe

Optimizarea timpului alocat, a consumabilelor și a resurselor
umane necesare desfășurării AGA

Costuri optimizate

Sistem auditat, calcule de prezență și vot certificat

Siguranță/ Audit

Promovează corectitudinea, transparența și responsabilitatea
companiei față de acționarii săi

Guvernanță corporativă

Soluție completă pentru desfășurarea AGA

Simplitate

Facilitarea participării acționarilor la AGA

Condiții sporite de cvorum

Beneficii pentru companie

O mai bună comunicare între acționari și companie generează un plus de atractivitate față companie

Creșterea lichidității companiei
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office@EVOTE.ro
M: +40 722 274 174

www.EVOTE.ro


