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BALLOT BY CORRESPONDENCE  
for the General Shareholders Meeting of  

CALIFORNIA FRESH FLAVORS S.R.L dated 16.05/17.05.2022 (the “GSM”) 
 

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA 
pentru Adunarea Generală a Asociatilor 

CALIFORNIA FRESH FLAVORS S.R.L din data de 16.05/17.05.2022 („AGA”) 
 
 

The  undersigned, ___________________________a 
company incorporated and operating under the laws of 
_______________________________ having its 
registered office in 
____________________________________, registered 
with the Trade Registry / equivalent body for non-resident 
legal persons under no. 
____________________________________, fiscal 
identification code / equivalent registration number of 
non-resident legal entities (the Shareholder), acting by 
______________________/ by representative 
______________________ according to  the director 
resolution / Power of Attorney of ___________________ 
 
 
as shareholder of California Fresh Flavors SRL, with the 

registered office in Bucharest, 239 Dorobanți St., 2nd floor, 
room 11, Sector 1, Romania, registered at the Trade 
Registry under no. J40/9570/2017 and Sole Registration 
Code 37783734 (hereinafter referred to as the 
„Company”),  
 
owner of __________ shares, granting the Undersigned a 
number of __________________ votes within the GSM, 
representing a holding of __________% out of the total 
number of shares issued by the Company and a holding of 
________% of the total number of voting rights (voting 
rights shares),  
 
 
whereas the calling of the Company’s general meeting of 
shareholders to be held upon the first calling on 
16.05.2022, 12:00 hrs. (Romania time), at Company’s office 
located in 239, Dorobantilor Ave., 2nd floor, 1st District, 
exercising the voting rights exclusively by 
correspondence, if the case, upon second calling, if the 
meeting cannot be held upon its first calling, on 17.05.2022, 
12:00 hrs. (Romania time), the same place (the „GSM”), 
 
 
whereas we have acknowledged the agenda of the GSM 
and the documentation and the informative materials 
related to the respective agenda,  
 
 

Subscrisa, _______________________o societate 
constituită şi care funcţionează în conformitate cu legile din 
_______________________, având sediul social în 
__________________________________________, 
înregistrată la Registrul Comerţului / entitate similară 
pentru persoane juridice nerezidente sub nr. 
_____________________________ având codul unic de 
identificare (CUI) / număr de înregistrare echivalent pentru 
persoanele juridice nerezidente 
_______________________________ (Asociatul), 
actionand prin _________________ / reprezentat prin 
împuternicit, _________________ prin decizia 
administratorului/ imputernicirea din data de 
_______________. 
 
in calitate de asociat al California Fresh Flavors SRL, cu 
sediul social in Bucuresti, sector 1, Calea Dorobanti nr. 239, 
et.2, cam.11, Romania, inregistrata in Registrului 
Comertului sub nr. de ordine J40/9570/2017, avand CUI 
37783734 (denumita in continuare „Societatea”),   
 
 
detinator a unui numar de  _________ parti sociale, care 
conferă Subscrisei un număr de ____________________ 

voturi în cadrul AGA, reprezentând o deținere de 
_______% raportat la numărul total de parti sociale emise 

de Societate și o deținere de ________% raportat la 
numărul total de drepturi de vot (parti sociale cu drept de 
vot), 
 
având în vedere convocarea adunării generale a asociatilor 
Societatii, care se va desfăşura la prima convocare, la data 
de 16.05.2022, la ora 12:00 (ora României), la sediul 
Societatii din Calea Dorobantilor 239, et. 2, sector 1, 
Bucuresti, prin exercitarea dreptului de vot exclusiv 

prin corespondență sau, dacă va fi cazul, la a doua 
convocare, în cazul în care adunarea nu se va putea ţine la 
prima convocare, la data de 17.05.2022, la ora 12:00 (ora 
României), in acelasi loc („AGA”),  
 
având în vedere faptul că am luat la cunoştinţă de ordinea 
de zi a şedinţei AGA şi de documentaţia şi materialele 
informative în legătură cu ordinea de zi respectivă,  
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we hereby understand to cast my vote for the GSM for 
the items on the agenda, by this ballot by 
correspondence, as follows:  
 

 
prin prezentul înţelegem să ne exercitam dreptul de 
vot cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi AGA, 
prin corespondenţă, după cum urmează: 

 

 

 

ITEMS ON OGSM AGENDA /  

 PUNCTE DE PE ORDINEA DE ZI A AGOA  

 

VOTE  / VOT 
(to be filled in, as the case may be, 

with “for”, “against” or “abstain”) /  
(se va completa, dupa caz, cu 

„pentru”, „impotriva” sau 
„abtinere”) 

„for” / 
„pentru” 

„against” / 
„impotriva” 

„abstain” 
/ 
„abtinere” 

Item no. 1 / Punctul 1 
 

Approval of the annual financial statements of the Company, corresponding 
to the year ended on 31.12.2021, based on the report of the Company’s 
directors and the auditor's report, as follows: on 31.12.2021 the Company 
recorded a turnover amounting Lei 48,771,383, total revenues amounting 
Lei 49,239,667, and expenses amounting Lei 53,078,400, the loss 
amounting Lei 4,039,224 further being covered from the net profit over 
the next financial years. 
 

******************************************************* 

Aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Societății, aferente exerciţiului 
financiar încheiat la data de 31.12.2021, pe baza raportului administratorilor 

Societăţii și a raportului de audit, după cum urmează: la data de 31.12.2021, 
Societatea a înregistrat o cifră de afaceri în sumă de 48.771.383 Lei, 

venituri totale în sumă de 49.239.667 Lei, precum și cheltuieli totale în 
sumă de 53.078.400 Lei, pierderea în sumă de 4.039.224 Lei urmând să 

fie recuperata din profitul exercițiilor financiare viitoare. 
 

 

  

 

Item no. 2 / Punctul 2 
 

Approval of the discharge of liability for the Company’s directors for the 
financial year ended on 31.12.2021. 
 

******************************************************* 
Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societăţii pentru 

exercițiul anului financiar încheiat la data de 31.12.2021. 
 

 

  

 

Item no. 3 / Punctul 3 
 

Appointment of ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., a 
Romanian legal entity, based in Bucharest, 15-17 Ion Mihalache Blvd., district 
1, Bucharest Tower Center building, 21st floor, registered with the Trade 
Register attached to the Bucharest Court under no. J40/5964/1999, sole 
registration number 11909783, holder of license no. 77 of 15.08.2001 issued 
by the Chamber of Auditors in Romania, as financial auditor of the 
Company as financial auditor of the Company for a period of 3 (three) 
years related to the financial years 2022, 2023 and 2024. 
 

******************************************************* 

Numirea societății ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., 
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persoană juridică română, cu sediul social în Municipiul București, Bvd. Ion 
Mihalache, nr. 15-17, sector 1, Clădirea Bucharest Tower Center, etaj 21, 

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București 

sub nr. J40/5964/1999, având CUI 11909783, având autorizația nr. 77 din 
15.08.2001 emisă de Camera Auditorilor din România, în calitate de auditor 

financiar statutar al Societății, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, aferentă 

exercițiilor financiare ale anilor 2022, 2023 și 2024. 
 

Item no. 4 / Punctul 4 
 

Approval of amending the provisions of art. 4 - Chapter IV – The 
operation and administration of the Company, from the Articles of 
Association of the Company regarding the Convening of the General 
Shareholders Meeting, as well as concluding the updated  Company’s 
Article of Assocition, in the form attached as Annex 1to this Convening 
Notice, as follows: 

 

"CHAPTER IV 

Operation and administration of the Company 

Article 9. Convening of the general assembly 

9.1    The directors are obliged to convene the general meeting of the 
shareholders at the registered office, at least once a year or as 
many times as necessary. 

9.2     A shareholder or a number of shareholders, representing at least a 
quarter of the share capital, may request the convening of the general 
meeting, indicating the purpose of this convocation. 

9.3      The convening of the general meeting will be done by registered letter 
or e-mail, at least 10 days before the day set for its holding, showing 
the agenda. The shareholders representing the entire share capital 
will be able, if none of them opposes, to hold a general meeting and 
to take any decision within the competence of the meeting, without 
observing the formalities required for its convening. 

9.4       Shareholders may also exercise their right to vote by written 
correspondence received by the directors at the registered 
office of the Company, by courier or postal service which has 
records of mailings or by e-mail, having incorporated, attached 
or logically associated the existing electronic signature, such as 
and by fax. The vote thus expressed is valid if the 
correspondence is received by the directors of the Company 
and exists at the secretariat of the meeting at the date and time 
fixed for the holding of the General Assembly. In all cases, an 
express mention in the minutes of the meeting will state this 
aspect; the correspondence confirming the votes will be 
attached in copy as an integral part of the minutes of the 
meeting. ” 

******************************************************* 
 

Aprobarea modificării prevederilor art. 9, din Capitolul IV Funcționarea și 

administrarea Societății, din Actul constitutiv al Societății referitor la 

Convocarea adunării generale, precum și încheierea Actului Constitutiv al 

Societății în forma actualizată, în forma și având conținutul prezentat în 
Anexa 1 la prezentul Convocator, astfel: 

 

  



 

4 

 

 

” CAPITOLUL IV 

Funcţionarea şi administrarea Societăţii 

Articolul 9.  Convocarea adunării generale 

9.1       Administratorii sunt obligati să convoace adunarea generală a 
asociaţilor la sediul social, cel puţin o dată pe an sau de câte ori este 
necesar.  

9.2         Un asociat sau un număr de asociaţi, ce reprezintă cel puţin o pătrime 
din capitalul social, va putea cere convocarea adunării generale, 
arătând scopul acestei convocări.  

9.3        Convocarea adunării generale se va face prin scrisoare recomandată 
sau poştă electronică, cu cel puţin 10 zile înainte de ziua fixată pentru 
ţinerea acesteia, arătându-se ordinea de zi. Asociaţii reprezentând 
întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, 
să ţină o adunare generală şi să ia orice hotărâre de competenţa 
adunării, fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea ei. 

9.4       Asociații își pot exercita dreptul de vot și prin corespondență 
scrisă primită de către administratori la sediul social al 

Societății, prin curier sau serviciu de poștă care are evidența 

trimiterilor sau prin intermediul poștei electronice, având 

încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică 

existentă, precum și prin fax. Votul astfel exprimat este valabil 

dacă corespondența este primită de către  administratorii 

Societății și există la secretariatul ședinței la data și ora fixate 

penru ținerea Adunării Generale. În toate cazurile, o mențiune 

expresă în procesul-verbal al ședinței va constata acest aspect; 

corespondența confirmând voturile va fi atașată în copie ca 

parte integrantă a procesului-verbal al ședinței. ” 

 

Item no. 5/ Punctul 5 
 

Empowering the Company’s directors in order to sign, jointly and/or 
individually, the resolutions adopted by the GSM, the updated version of the 
Company’s Articles of Association, as per item 4 above,  as well as   to fulfill, 
jointly and/or individually, all necessary formalities in front of the Trade 
Registry, Official Journal and/or any other public and/or private authorities 
in order to register the annual financial statements of the Company 
corresponding to the year ended on 31.12.2021 to the competent institutions, 
to notify and/or register any decision or resolution adopted by the GSM and 
to sign, for and on behalf of the Company, any other necessary documents 
pursuant to the applicable laws in order to fulfill validly the decisions taken by 
the GSM. 
 

The Company’s directors may, together and/or individually, in their turn, to 
empower any third parties that he deems competent, in the best interest of 
the Company, in order to fulfill entirely or in part of the above-mentioned 
tasks, within the limits of the mandate granted.   

******************************************************* 
 

Împuternicirea Administratorilor Societății în vederea semnării, împreună 

și/sau individual, hotărârilor Adunării Generale a Asociatilor, a Actului 
Constitutiv al Societatii in forma actualizata, potrivit pct. 4 de mai sus, precum 
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și în vederea îndeplinirii, împreuna și/sau individual, a tuturor și oricăror 

formalități și/sau acte juridice necesare în faţa Registrului Comerțului, 

Monitorului Oficial și/sau oricăror altor autorități publice și/sau private, 

necesare înregistrării la instituțiile competente a situațiilor financiare anuale ale 

Societății aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2021, precum 

și înregistrarii oricăror hotărâri adoptate în cursul AGA şi semnării în mod 
valabil,  în numele şi pentru Societate, a oricăror documente necesare în 
vederea îndeplinirii în mod valabil a hotărârilor adoptate în cursul AGA.  
 

Administratorii Societății pot, împreună și/sau individual, la rândul lor, să 

împuternicească și să acorde autoritate oricărei terțe persoane pe care o 
consideră corespunzatoare, în vederea îndeplinirii în totalitate sau în parte a 

sarcinilor mai sus menționate, în limitele mandatului acordat.  

 

 
Note/Notes: 
 
* The vote shall be expressed by ticking an „X” in the 
corresponding column, for each item on the agenda. 
 
**This ballot by correspondence is valid for the GSM of 
16.05.2022 and for the second convening of the same GSM on 
17.05.2022, 12:00  hrs. (Romania time), if the case.    
 
 

 
 
*Votul se exprimă prin marcarea cu „X” în coloana 
corespunzătoare votului pentru fiecare punct pe ordinea de zi. 
 
**Prezentul buletin de vot prin corespondenţă este valabil pentru 
AGA din 16.05.2022 şi pentru cea de-a doua convocare a 
aceleiaşi AGA din data 17.05.2022, la ora 12:00  (ora 
României), dacă va fi cazul.

 
 
 
Date of the ballot by correspondence/Data buletinului de vot prin corespondenţă  
 
_________________________ 

 
 

Shareholder/ Asociat 
 
____________________ 
 
 
Signature/ Semnatura 
 
____________________ 

 
 


