Procedură creare cont acționar eVOTE
Persoane juridice

1. Accesati linkul de înregistrare pus la dispoziție de Companie în Convocator.

2. Apăsați Înregistrează un cont nou.

www.evote.ro

3. Selectați tipul de acționar: Reprezint o companie.

4. Introduceți o adresă de email validă, apoi alegeți o parolă de minim 8 caractere care să
conțină litere, cifre și simboluri.
Ca reprezentant al unei companii vă rugăm să folosiți o adresă de email diferită de cea pe care o folosiți în
calitate de acționar persoană fizică în platforma eVote (dacă este cazul).

www.evote.ro

5. Completați în câmpurile dedicate datele dumneavoastră de identificare ca reprezentant
legal al companiei și datele de identificare ale companiei pe care o reprezentați.

www.evote.ro

6. Încărcați copia Cărții dvs. de identitate ca Reprezentant legal și documentele legale care
atestă această calitate în raport cu compania pe care o reprezentați.
Formate permise: .pdf, .jpg, .png.
Vă rugăm să verificați Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor Companiei pentru detalii referitoare
la documentele ce atestă calitatea de reprezentant legal.

www.evote.ro

7. Bifați: Politica de protecție a datelor si Politica de cookie.
Bifați Trimite-mi un mesaj cu voturile mele exprimate pe adresa de email dacă doriți să
primiți pe email o situație permanent actualizată a voturilor exprimate de dumneavoastră.

Apăsați: Înregistrează cont.
Cererea dumneavoastră a ajuns la Companie.
Îndată ce va începe sesiunea de vot vă veți putea exprima opțiunile de vot prin corespondență
și/sau live în timpul Adunării Generale.

www.evote.ro

eVote este o soluție completă pentru desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor incluzând toate
posibilitățile de participare la ședință prin corespondență, on-line sau fizic.

Caracteristici eVote

•
•
•
•
•
•
•
•

vizualizarea online a transmisiei audio-video din sala de ședință
sistem de votare “live” în timpul ședinței sau “off-line” anterior desfășurării ședintei
acomodarea tuturor formelor de participare la AGA, opțiunile de vot putând fi exprimate atât fizic, cât și
electronic, prin corespondență și în mediu live
vizualizarea în aplicație a ordinii de zi și a materialelor suport
cvorum permanent actualizat și afișat tuturor participanților la ședință
calcul automat al voturilor primite în cadrul ședinței
pre meeting cvorum
posibilitatea de a adresa intrebări “on-line” în timpul ședinței către președinte sau de a face consemnări în
procesul verbal

Beneficii aduse companiilor care utilizează eVote

•
•
•
•
•
•

soluție completă pentru desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor
acuratețe în numărarea opțiunilor de vot exprimate și a cvorumului AGA
costuri optimizate prin prisma timpului alocat, consumabilelor, resurselor umane alocate și cheltuielilor în
general ridicate cu locația AGA
guvernanță corporativă sporită
creștere a lichidității companiei generată de plusul de atractivitate al acționarilor față de companie
creșterea valorii de piață ca rezultat al deschiderii si bunei comunicări a companiei cu publicul investitor
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