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-exemplar pentru emitent, acţionar şi reprezentantPROCURĂ SPECIALĂ
Subscrisa S.C. ……………………...................., cu sediul în ……….……...……………..,
înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul ……………….. sub nr. J…………………,
având CUI ……………….., prin reprezentantul legal ……………..……………………….,
având calitatea de ………………………………, deţinătoare a ………..…… acţiuni (…….%
din capitalul social) emise de S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. care îmi conferă dreptul
la ….………. voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. REMARUL 16
FEBRUARIE S.A., împuternicesc prin prezenta pe d-nul/d-na ………….…...….., posesor al
B.I./C.I. seria ……., nr. ………..…., având CNP ……………….…………………, ca
reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. REMARUL 16
FEBRUARIE S.A. care va avea loc în data de 26.04.2013 la ora 14:00, la sediul societăţii, sau
la data ţinerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 27.04.2013, când cea dintâi nu se
poate ţine, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în Registrul
acţionarilor, după cum urmează:
1. Reconfirmarea plafonului de credit stabilit prin Hotãrârea Adunãrii Generale a
Acþionarilor nr. 2 din 05.10.2011, la suma de 26.100.000 euro, ºi garantarea creditelor
angajate conform normelor legale de garantare aplicabile.
 Pentru
 Împotrivă
 Abţinere
2. Împuternicirea reprezentanþilor legali ai societãþii sã semneze împreunã, sã
negocieze/asume ºi sã decidã în numele ºi pe seama societãþii orice clauzã
contractualã (inclusiv, dar farã a se limita la: modalitãþile de rambursare ºi a datelor de
rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului în altã
moneda, modificarea structurii garanþiilor creditului, stabilirea costurilor aferente
creditului, etc) ºi sã semneze în numele ºi pe seama societãþii: (i)
contractul/contractele de credit/factoring, contractele de ipotecã, contractele de
garanþie realã mobiliarã/imobiliarã, orice act adiþional la contractul/contractele de
credit/factoring ºi la contractele de garanþie realã mobiliarã/imobiliarã; (ii) orice
contract nou de garanþie realã mobiliarã/imobiliarã, precum ºi orice document în
legaturã cu operaþiunile privind facilitãþile de credit acordate de bancã, pânã la suma
de 26.100.000 euro.
 Pentru
 Împotrivă
 Abţinere
3. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieţei de capital nr. 297/2004,
aprobarea datei de 17 mai 2013 ca "Data de Înregistrare", respectiv dată care
serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA.





Pentru
Împotrivă
Abţinere

4. Aprobarea mandatării preşedintelui consiliului de administraţie să semneze în numele
acţionarilor hotărârile adoptate, precum şi orice acte impuse de hotărârile adoptate şi a
consilierului juridic al societăţii Poptean Carmen Ramona sa intocmeasca toate
formalitatile legale ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la : publicarea in
Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul
realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului
Cluj si oriunde ar fi necesar. Poptean Carmen Ramona se legitimeaza cu C.I. seria KX
nr. 587794.
 Pentru
 Împotrivă
 Abţinere
Prin prezenta, subsemnatul(a) dau/nu dau putere discreţionară de vot reprezentantului mai sus
numit, asupra problemelor care nu au fost identificate şi incluse în ordinea de zi până la data
prezentei.

Data

Denumirea societăţii

…………………

………..……………………………
Numele şi prenumele reprezentantului legal
………..………………………………
Semnătura şi ştampila
.…………………….....................

