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 SC FELINVEST SA, 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 ordinara a actionarilor S. C. FELINVEST
S.A., care va avea loc la data de 23.02.2015 , ora 11:00 la sediul societatii, sau la data tinerii celei de a doua adunari
24.02.2015, 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 Raportului C.A. privind cadrul juridic aplicabil tranzactionarii
actiunilor conform reglementarilor prevazute de Legea nr. 151/2014
2. Adoptarea unei hotarari privind admiterea la tranzactionare a actiunilor
societatii FELINVEST pe una din urmatoarele variante prevazute de Legea
nr. 151/2014:
a. admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata
b. admiterea la tranzactionare in cadrul unui sistem alternativ de
tranzactionare-ATS;
3.Imputernicirea Consiluilui de Administratie al societatii pentru
indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a
hotararilor AGEA. Imputernicirea Presedintelui CA sa semneze toate
documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor AGEA;
4.Stabilirea datei de inregistrare pentru actionarii asupra carora se rasfrang
hotararile AGEA. Consiliul de administratie propune ca aceasta sa fie
16.03.2015.
Această procură a fost încheiată în 3 exemplare originale, din care unul se va transmite la sediul societăţii pînă
la data de 21.02.2015, orele 11:00 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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