PROCURĂ SPECIALĂ
de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
societăţii Aro-Palace SA Braşov din data de 14/15 aprilie 2014
Subsemnatul ____________________________________ , identificat cu _________, seria
_____, numărul ______________, eliberat de ___________________, la data de _____________,
având domiciliul în _________________________________, şi CNP _______________________,
sau
Societatea Comercială ____________________________________________________________,
cu sediul social în ________________________________________________________________,
Înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ___________________, CUI ____________________,
reprezentatnt legal prin ____________________________________, acţionar la data de referinţă
25-03-2014, deţinător a __________________, acţiuni, reprezentând __________% din numărul
total de acţiuni emise de societate, ceea ce îmi conferă __________________ drepturi de vot,
reprezentând _______________% din numărul total de drepturi de vot,
împuternicesc prin prezenta pe domnul/doamna ______________________________________,
identificat cu __________________, seria _________, numărul ______________, eliberat de
_____________________________, la data de _____________, având domiciliul în
_________________________________, în calitate de mandatar,
să mă reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii Aro-Palace SA Braşov ce
va avea loc în data de 14/15 aprilie 2014 începând cu ora 10:00, în municipiul Braşov, b-dul Eroilor
nr.27, în Centrul de Conferinţe Europa a hotelului Aro Palace, pentru a exercita dreptul de vot
aferent acţiunilor deţinute de subsemnatul, după cum urmează:
Ordinea de zi conform convocatorului nr. 1822/10.03.2014 stabilit în şedinţa Consiliului de
administraţie din data de 07.03.2014
Pct.1. Discutarea şi aprobarea situaţilor financiare anuale individuale, respectiv bilanţul
contabil, contului de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia
fluxurilor de trezorerie, date informative, situaţia activelor imobilizate şi notele explicative ale
situaţilor financiare anuale, întocmite pentru exerciţiul financiar din anul 2013, pe baza
rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi de Auditorul Financiar.
Pentru

Împotrivă

Abţinere

Pct.2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în
exerciţiul financiar din anul 2013.
Pentru

Împotrivă

Abţinere

Semnătură / Ştampilă Acţionar _____________________________________________________

Pct.3. Discutarea şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului investiţional
pentru anul 2014.
Pentru

Împotrivă

Abţinere

Pct.4. Numirea auditorului financiar, aprobarea duratei contractului de audit şi a
remuneraţiei aferente. Se va vota conform instrucţiunilor confidenţiale date mandatarului.
Pentru

Împotrivă

Abţinere

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

Pct.5. Împuternicirea preşedintelui de şedinţă pentru semnarea Hotărârilor Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor şi a oricăror alte acte necesare punerii în executare a
Hotărârilor A.G.O.A. şi împuternicirea doamnei Daniela Tibeică, director general, de a
efectua formalităţile de publicitate şi înregistrare a acesteia.
Pentru

Împotrivă

Abţinere

Pct.6. Aprobarea datei de 30.04.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a
acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a
acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art.238 din Legea nr.297/2004.
Pentru

Împotrivă

Abţinere

Anexez prezentei :copie a actului de identitate al mandatarului.
În cazul în care Adunarea Generală Ordinară nu va avea loc în data de 14 aprilie 2014, din cauza
lipsei de cvorum, procura este valabilă şi în data de 15 aprilie 2014.
Întocmită astăzi _______________, în 3 exemplare originale, având aceiaşi forţă juridică, una
pentru mandant, alta pentru mandatar şi a treia pentru a fi înregistrată la secretariatul societăţii AroPalace SA Braşov, cel mai târziu până la data de 11 aprilile 2014.
MANDANT,
_______________________
(Numele, prenumele)
_______________________
(Semnătura)

Semnătură / Ştampilă Acţionar _____________________________________________________

