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PROCURA SPECIALA

Numele/denumirea actioanarului_________________________detinator a _________actiuni emise de
SC MOBAM SA,care imi confera dreptul la un numar de__________voturi in Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor, cunoscand ordinea de zi publicata, precum si luand la cunostiinta prin prezenta,de precizarile
legale si detaliile de mai jos, in cadrul ordinei de zi , numesc prin prezenta pe
_________________________________________, posesor al actului de identitate ____seria _______nr._________
reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionari SC MOBAM SA Baia-Mare din
26 – 27.04.2018, care va avea loc la sediul societatii din Baia-Mare , str. B-dul Unirii, Nr. 21, la ora 12,
sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor mele inregistrate la sfarsitul zilei de 12.04.2018(data de referinta)
in Registrul Actionarilor SC MOBAM SA Baia-Mare tinut de Depozitarul Central Bucuresti dupa cum urmeaza:
A.G.O.A ora 12, cu ordinea de zi :
pentru impotriva abtineri
1. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului de gestiune al
consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2017.
______ _______
______
2. Prezentarea, discutarea raportului auditorului financiar 2017
______ _______
______
3.Prezentarea, discutarea si aprobarea bilantului contabil si a contul de ______
_______ ______
profit si pierdere2017
4., Acoperirea/pierderii pe 2017 din rezerve profit net
____ _______ _______
5.Aprobarea descarcarii de gestiune al administratorilor pentru
______
______
______
exercitiul financiar 2017 si a fostilor admin.pe 01.01.17-26.04.17
6.Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli a programului de activitate si a programului de investitii
pentru exercitiul financiar 2018.
________ ________ ________
7.Stabilirea datei de 16.05.2018 ca „data de înregistrare” pentru
actionarii indreptatiti sa beneficieze de dividende si asupra
carora se resfrang efectele hotararii adunarii în sensul art.86
alin 1 din Legea 24/2017. si a datei de 15.05.2017-ex date.
________ _________ _________
8. Imputernicirea persoanei fizice care va îndeplini
formalităţile de publicitate si înregistrare a hotărârii adunării
generale ordinare a acţionarilor, inclusiv semnarea acesteia,
in numele tuturor acţionarilor.
_______ _______ ______
Prin prezenta subsemnatul dau putere discretionara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor
care nu au fost identificate si incluse pe ordinea de zi pana la data prezenta.
Data_

Semnatura

Detinator de actiuni:
Numele______________________Prenumele
BC/CI Seria_____ nr___________CNP_________________________
Adresa ( Domiciliul stabil )___________________________________

Reprezentantul mandatat prin aceasta procura indeplineste conditiile prevazute de lege.
Nota : procura speciala se completeaza in 3 exemplare, unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru
emitent.
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