P R O C U R Ă S P E C I A L Ă1
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

Subsemnatul(a)/Subscrisa __________________________________________________________________________ (numele,
prenumele/Denumirea acŃionarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul în _______________________, str.
__________________________, nr. _____, bl. ______, et. ____, ap. ____, sector/judeŃ _______________________, identificat
cu CI/BI/Paşaport seria _____ nr. ___________, CNP ______________________/înregistrată în Registrul ComerŃului
____________________ sub nr. _________________, CUI ____________________, prin reprezentantul legal/convenŃional
(se va bara ceea ce nu corespunde) dl./dna.__________________________________________,
deŃinător al unui număr de _____________________ acŃiuni ordinare, nominative, dematerializate emise de S.C.
PRODPLAST IMOBILIARE S.A. Bucureşti („Societatea” sau „Prodplast Imobiliare”), care conferă dreptul la un
număr de __________________ voturi din totalul de 20.755.015 acŃiuni/drepturi de vot în Adunarea Generală
Ordinară a AcŃionarilor PRODPLAST IMOBILIARE, în calitate de mandant,
împuternicesc prin prezenta pe __________________________________________________________, cu domiciliul/sediul în
_________________, str. _________________________, nr. ___, bl. ____, et. ____, ap. ____, sector/judeŃ
_______________________,
identificat
cu
CI/BI/Paşaport
seria
_____
nr.
_____________,
CNP
____________________/înregistrată în Registrul ComerŃului _________________ sub nr. ___________________, CUI
___________________________, prin reprezentantul legal/convenŃional (se va bara ceea ce nu corespunde)
dl./dna._______________________________, având calitatea de acŃionar al PRODPLAST IMOBILIARE (se va bara dacă
nu corespunde), în calitate de mandatar,
să mă reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a acŃionarilor PRODPLAST IMOBILIARE, care va avea loc în data
de 17.08.2012, ora 10:30, la adresa sediului societăŃii din Mun. Bucureşti, Str. Ziduri Moşi nr. 23, Pavilion
administrativ, sector 2, România, precum şi la data Ńinerii celei de-a doua adunări din data de 20.08.2012, ora
10:30, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu se va putea Ńine, şi să exercite
drepturile de vot aferente deŃinerilor mele de acŃiuni, înregistrate în Registrul AcŃionarilor PRODPLAST
IMOBILIARE la data de referinŃă 02.08.2012, după cum urmează (se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi
pentru care reprezentantul este împuternicit să voteze):
PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABłINERE

1. a) Informare privind renuntarea la mandatul de administrator al S.C. Prodplast
Imobiliare S.A. de catre Dl. Andrei-Mihai POGONARU, reales pentru un nou mandat
prin Hotararea nr. 8 a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de
15.05.2012.
1. b) Alegerea unui administrator in locul Dlui. Andrei-Mihai POGONARU, pentru
un mandat de 2 ani, cu incepere de la data de 20.08.2012. Propunerea Consiliului
de Administratie este Dna. Georgiana POGONARU, domiciliata in Mun. Bucuresti,
de profesie inginer chimist.
2. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 10.09.2012, conform art. 238 alin.
(1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, pentru identificarea
actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare
Generala Ordinara a actionarilor.

1

După completarea şi semnarea procurii speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul SocietăŃii, în plic sigilat, cu
menŃionarea pe plic a caracterului confidenŃial al conŃinutului, până la data de 14.08.2012, ora 09:00. Societatea se obligă să
păstreze exemplarele depuse în condiŃii de siguranŃă şi confidenŃialitate.

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABłINERE

3. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, Dl. Serban-Adrian
PUSCU, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna, in forma prevazuta de lege,
hotararile prezentei Adunari Generale a actionarilor si pentru a efectua toate
formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si
publicarea hotararilor adoptate, precum si pentru actualizarea Actului Constitutiv
al Societatii derivata din pct. 1 al ordinii de zi.
Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit şi îi dau
putere discreŃionară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate şi incluse în ordinea de zi până la data
întocmirii prezentei procuri speciale.
Da

Nu

Întocmită astăzi, ______________, în 3 exemplare originale, având aceeaşi forŃă juridică, unul pentru mandant, unul pentru
mandatar şi cel de-al treilea pentru a fi depus la PRODPLAST IMOBILIARE până la 14.08.2012, ora 09:00.

MANDANT,
______________________________________________________
(Numele, prenumele/Denumirea acŃionarului reprezentat, cu majuscule)
______________________________________________________
(Numele şi prenumele reprezentantului legal al acŃionarului reprezentat, cu majuscule)
_____________________________________________________
(Semnătura acŃionarului reprezentat/reprezentantului legal al acŃionarului reprezentat şi ştampila)

