PROCURA SPECIALA
pentru Adunarea Generala Extraordinară a Acţionarilor
S.C. FELINVEST SA Cluj-Napoca
Subsemnatul(a),/Subscrisa _________________________________________(numele, prenumele/Denumirea
actionarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul în ________________________, str.
________________________, nr. _____, bl. ______, et. ____, ap. ____, sector/judet _______________________,
identificat cu CI/BI/Pasaport seria _____ nr. ____, CNP_____________________ / înregistrata în Registrul
Comertului ________________ sub nr. _____________, CUI ________________, prin reprezentantul
legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) dl./dna. _________________________________, detinator a
………. actiuni, din 34.087.890 acţiuni emise de S.C. FELINVEST S.A, care imi confera dreptul la ………… voturi*
dintr-un total de 34.087.890 voturi, in adunarea generala a actionarilor, reprezentând……….% din capitalul social,
numesc prin prezenta, pe ……………… ……… …… ……………………posesor al actului de identitate ……..
seria …… nr……., ca reprezentant al meu in adunarea generala extraordinara a actionarilor S.C. FELINVEST S.A.,
care va avea loc la data de 19.10.2015, ora 11:00, la sediul societatii, sau la data tinerii celei de a doua adunari
20.10.2015, in cazul in care cea dintai nu va putea fi statutara, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute
de mine, inregistrate in Registrul Actionarilor, la data de referinţă, dupa cum urmeaza:
VOTUL*
PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI
Pentru Impotrivă
Abţinere
1. Aprobarea contractarii unui credit ipotecar pentru investitii imobiliare in
suma de maxim 20.000.000 lei, pe o perioada de maxim 60 luni, de la
SUCURSALA CEC Bank CLUJ-NAPOCA cu sediul in Cluj-Napoca, B-dul 21
Decembrie 1989, nr. 23-35, pentru finantarea ansamblului rezidential « CBC
Apartments ».
2. Aprobarea constituirii in garantie a urmatoarelor:
- Ipoteca imobiliara de rang subsecvent asupra terenului si constructiilor
constand in imobile office Cluj Business Center, proprietatea Felinvest SA, ce
garanteaza actualele facilitati de credit.
- Ipoteca asupra creantelor rezultate din contractele incheiate de catre Felinvest
SA cu chiriasii Cluj Business Center.
- Ipoteca imobiliara asupra constructiilor viitoare reprezentand proiectul
imobiliar ce se va edifica.
- Contract de fideiusiune incheiat cu Buzoianu Octavian, Buzoianu Calin si
sotiile acestora.
- Ipoteca asupra conturilor curente ale societatii deschise la banca in orice
valuta.
- Gaj asupra polita de asigurare.
3. Aprobarea desemnarii d-lui Buzoianu Calin, posesor al C.I. seria KX, nr.
939503, emisa de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 25.01.2013, C.N.P.
1680304120656, in calitate de Presedinte CA al SC FELINVEST SA, sa
semnze contractele de imprumut, contractele de garantare si orice alte
documente in relatia cu CEC Bank in vederea obtinerii finantarii.
4. Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang
hotararile A.G.E.A. Consiliul de Administratie propune ca aceasta data sa fie
09.11.2015.
Această procură a fost încheiată în 3 exemplare originale, din care unul se va transmite la sediul societăţii pînă
la data de ..........................., orele ........................ sub sancţiunea decaderii pierderii exerciţiului dreptului la vot în
adunarea generală, conform prevederilor legale .
Data……………………………

Semnatura…………………….
Numele si prenumele (cu majuscule)
……………………………

* o acţiune , conform actului constitutiv,dă dreptul la un vot.
** se va inscrie pentru/împotrivă/abţinere, conform opţiunii, pentru un punct al ordinei de zi se va înscrie o singură
opţiune.
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