
 

PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE 

IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 

 S.C. ROMPORTMET S.A 

 

Subscrisa, S.C. _________________________________(numele/denumirea actionarului), cu sediul social in 

_______________________________, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J______________, CUI 

____________, („Mandantul”) reprezentata de dl/dna __________________________, in calitate de 

_______________________, detinand un numar de X actiuni din totalul de 25.308.427 de actiuni emise de 

S.C.  Romportmet S.A. (”Societatea”) si inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta de 

19.04.2010, care confera Mandantului dreptul la un numar de X voturi in Adunarea Generala a Actionarilor 

Societatii, imputerniceste, prin prezenta, pe dl/dna ________________________________________________ 

(numele/denumirea reprezentantului/, cel caruia i se acorda procura speciala), identificat cu cu CI  seria ___ nr. 

_________, eliberata la data de ___________ de catre Politia ________ avand CNP 

______________________, ) sa reprezinte cu deplina putere si autoritate si sa actioneze in numele 

Mandantului si sa angajeze Mandantul in timpul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii 

(“Adunarea”) convocata pentru data de 28.04.2011, ora 11:00, la sediul Societatii din localitatea Galati, Str. 

Siret, nr. 1, judetul Galati, sau la data stabilita pentru a doua intalnire, respectiv 29.04.2011, aceeasi ora si 

locatie, in situatia in care conditiile de cvorum nu ar fi intrunite la data primei adunari, si sa voteze in numele si 

pe seama Mandantului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi mentionata mai jos, dupa cum urmeaza:  

 

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale Societatii la data de 31.12.2010, auditate conform 

prevederilor legale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si auditorului financiar. 

Vot 

Pentru 

Vot 

Împotriva 
Abţinere 

   

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra. 

2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2011. 

Vot 

Pentru 

Vot 

Împotriva 
Abţinere 

   

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra. 

3. Aprobarea programului de activitate al Societatii pentru anul 2011. 

Vot 

Pentru 

Vot 

Împotriva 
Abţinere 

   

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra. 

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru anul financiar 2010.  

Vot 

Pentru 

Vot 

Împotriva 
Abţinere 

   

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra. 

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru anul financiar 2010.   

Vot 

Pentru 

Vot 

Împotriva 
Abţinere 

   

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra. 
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6. Aprobarea Raportului anual al Societatii, in conformitate cu prevederile art. 112
1
  din Regulamentul 

CNVM nr. 1/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006.   

Vot 

Pentru 

Vot 

Împotriva 
Abţinere 

   

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra. 

7. Aprobarea prelungirii mandatului S.C. Deloitte Audit S.R.L. ca auditor al Societatii pentru exercitiul 

financiar al anului 2011.  

Vot 

Pentru 

Vot 

Împotriva 
Abţinere 

   

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra. 

8.      Alegerea unui nou membru al consiliului de administratie  

 

Vot 

Pentru 

Vot 

Împotriva 
Abţinere 

   

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra. 

9.      Propunerea datei de 15.05.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se 

rasfrang efectele hotararii Adunarii.  

Vot 

Pentru 

Vot 

Împotriva 
Abţinere 

   

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra. 

10.   Mandatarea persoanelor desemnate de Adunare sa indeplineasca toate procedurile si formalitatile 

prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii, sa depuna si sa ridice acte, sa 

semneze in numele si pe seama Societatii toate documentele necesare, precum si sa reprezinte 

Societatea in fata oricaror persoane juridice, in special in relatia cu Registrul Comertului. 

Vot 

Pentru 

Vot 

Împotriva 
Abţinere 

   

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra. 

 

Prin prezenta procura, subsemnatul/a dau putere discretionara de vot imputernicitului mai sus mentionat asupra 

problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei. Prezenta Procura este 

valabila pentru o perioada de 30 de zile de la data emiterii, daca nu este revocata anticipat in scris de catre 

Mandant. 

 

Prezenta procura a fost incheiata astazi, (ziua, luna, an).  

 

(Semnatura Mandantului) 


