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-exemplar pentru emitent, acţionar şi reprezentantPROCURĂ SPECIALĂ
Subscrisa ……………………...................., 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 REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. care îmi conferă dreptul la
….………. voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 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 REMARUL 16
FEBRUARIE S.A. care va avea loc în data de 25.01.2021 la ora 11:00, la sediul societăţii, sau
la data ţinerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 26.01.2021, la aceeaşi oră, când cea
dintâi nu se poate ţine, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în
Registrul acţionarilor, după cum urmează:
1.
Aprobarea schimbării structurii Consiliului de Administrație al Societății in sensul
modificării/reducerii numarului de membri de la 5 membri la 3 membri, precum și aprobarea
modificării in mod corespunzator a articolelor din Actul Constitutiv al Societății dupa cum
urmează: Cap. I. Contractul de Societate, art. 12: “Art. 12. Consiliul de administrație al
societății este compus din 3 membri (administratori). (…)”; Cap. II. Statutul Societății “Art.
12.3.1. Consiliul de administrație al societății este compus din 3 membri (administratori).
Art. 12.9. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența
majorității membrilor, deciziile luandu-se cu votul majoritatii membrilor prezenti.”
Pentru

Împotrivă

Abţinere

2. Aprobarea Actului Constitutiv al societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
actualizat.
Pentru

Împotrivă

Abţinere

3. Aprobarea datei de ……………ca dată de înregistrare şi a datei de ………..ca ex date.
Pentru

Împotrivă

Abţinere

4. Aprobarea mandatării Preşedintelui Consiliului de Administraţie sau a președintelui de
sedință să conducă ședinţa, să semneze în numele acţionarilor hotărârile adoptate, Actul
constitutiv acualizat, adoptat cu modificarile aprobate, precum şi orice acte impuse de
hotărârile adoptate şi a consilierului juridic al societăţii Poptean Carmen Ramona să
intocmească toate formalitățile legale necesare ducerii la indeplinire a hotărarilor, fără a se
limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri și alte
inscrisuri in scopul realizării operațiunilor de inregistrare/ridicare a hotărarilor in Registrul
Comerțului Cluj și oriunde ar fi necesar.
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
.…………………….....................

