CNP/CUI al ac ionarului
Cod. jud

Cod. Rep.

ID

PROCUR SPECIAL
Subsemnatul, …………………………………………….de in tor a …….............. ac iuni emise
de S.C. „VRANCART” S.A. Adjud, reprezentând ......% din total ac iuni emise, care îmi confer dreptul
la .......................voturi în Adunarea General a Ac ionarilor, reprezentând ..........% din totalul
drepturilor de vot, numesc prin prezenta pe ………………….....................................................................
(numele, prenumele si CNP al reprezentantului c ruia i se acorda procura special )

sau în absen a acestuia, pe .........................................................................................................….......…...
(numele, prenumele si CNP al reprezentantului c ruia i se acorda procura special )

ca reprezentant al meu în Adunarea General Ordinar a Ac ionarilor S.C. „VRANCART” S.A.
Adjud, care va avea loc la data de 30.03.2011, ora 1100, la sediul societ ii din Adjud, str. Ec.
Teodoroiu, nr. 17, jude ul Vrancea, sau la data celei de-a doua convoc ri 31.03.2011, ora 1100, la aceea i
adres , (în cazul în care cea dintâi nu se poate ine) s exercite dreptul de vot aferent de inerilor mele
înregistrate în Registrul ac ionarilor la data de 16.03.2011 (data de referin ), dup cum urmeaz :

Ordinea de zi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Aprobarea situa iilor financiare ale exerci iului financiar 2010, pe baza
rapoartelor prezentate de consiliul de administra ie i de auditorul
financiar.
Raportul Pre edintelui consiliului de administra ie privind coordonarea
activit ii consiliului de administra ie în anul 2010.
Aprobarea repartiz rii pe destina ii a profitului determinat la sfâr itul
anului 2010 conform propunerii Consiliului de Administra ie.
Aprobarea desc rc rii de gestiune a consiliului de administra ie pentru
exerci iul financiar 2010.
Aprobarea Bugetului de venituri i cheltuieli pentru exerci iul financiar
2011.
Aprobarea remunera iei pentru membrii consiliului de administra ie
pentru exerci iul financiar în curs i a limitei generale a remuneratiei
lunare prev zute în contractul de mandat a directorului general.
Aprobarea datei de 15.04.2011 ca dat de înregistrare.

Legenda: P-Pentru

Î- Împotriv

P
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A - Ab inere

.................................................................... .....................................................................
(numele, prenumele de in torului de ac iuni)

Semn tura de in torului de ac iuni .............
Data .........................................

(denumirea de in torului de ac iuni persoana juridic )

Numele, prenumele i semn tura reprezentantului
legal al de in torului de ac iuni persoana juridica
...................................................................

L.S.
Pentru
Persoane
juridice

