
  
                                                                                               

                                    

PROCURA SPECIALA 

(vot secret) 

solicitată de Consiliul de Administraţie al Societăţii Mecanica Ceahlău SA 

 

 
 

Deţinătorul a______________ acţiuni emise de Societatea Comercială Mecanica Ceahlău SA (reprezentând_________% din numărul 

total de acţiuni) care îmi conferă dreptul la_________voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (reprezentând___________% din 

numărul total de drepturi la vot) numesc prin prezenta pe  

_________________________________________________________________________________________________________________  

(numele,prenumele, adresa şi CNP  reprezentantului ales de deţinătorul de valori mobiliare) 

 

sau pe 1                                                            

________________________________________________________________________________________________________________ 

(numele,prenumele, adresa şi CNP  reprezentantului ales de deţinătorul de valori mobiliare)    

                                                         

ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data de 24.11.2017, ora 13,00 care îşi va desfăşura lucrările la sediul 

societăţii din municipiul Piatra Neamţ, Strada Dumbravei, nr. 6, sau la data celei de a doua convocări 27.11.2017, în acelaşi fel, la aceeși ora 

si în acelaşi loc (în cazul în care cea dintâi  nu s-ar putea ţine) să exercite dreptul la vot aferent deţinerilor mele înregistrate în registrul consolidat 

al acţionarilor Societății Mecanica Ceahlău SA la data de 14.11.2017 (data de referinţă), după cum urmează: 

 

 

 

 Ordinea de zi pentru Adunarea Generală  Ordinară: P I A 

2) Să aprobe alegerea prin vot secret a unui numar de 3 administratori pentru un madat de patru ani, 

respectiv perioada 2017-2021  

Candidații in ordine alfabetica: 

   

 Ianculescu Carmen    

 Miron Daniel Florian    

 Trifa Aurelian Mircea Radu 
 

   

 1. Zorzolan Vicentiu-Octavian 
2.  

   

 3. Warinschi Laura Elena 
4.  

   

 

 

 

 

 

 

Data:__________________    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
1 Reprezentant supleant in cazul in care primul desemnat nu se poate prezenta (Reg CNVM 6/2009) 



PRECIZARI  PRIVIND  COMPLETAREA  PROCURII SPECIALE 

 

Stimati actionari, va recomandam sa va exercitati dreptul de actionar, potrivit prevederilor Actului constitutiv al Societatii  

MECANICA CEAHLAU S.A., Legii nr. 31/1990 republicata şi completată, Legii nr. 297/2004, Regulamentelor nr.1 /2006 si 

nr. 6/ 2009 ale CNVM , consultand la sediul societatii sau prin accesarea websiteului societatii http://www.mecanicaceahlau.ro, 

materialele supuse dezbaterii AGEA (continutul minim al materialelor informative aferente problemelor supuse dezbaterii 

Adunarii Generale) ce sunt puse la dispozitie incepand cu data de 24.10.2017. Copii dupa aceste documente pot fi solicitate de 

catre actionari direct de la sediul societatii, urmand a plati o suma de 0,25 lei/pagina sau prin descarcare de pe websiteul societatii. 

 

La transmiterea dreptului de vot prin Procura – speciala (vot secret), va rugam sa aveti in vedere urmatoarele: 

 

a. Se opteaza pentru desemnarea de catre proprietarul actiunilor a unei persoane fizice care sa indeplineasca calitatea de 

mandatar a proprietarului actiunilor inscrise in registrul consolidat al actionarilor la data de referinta. Persoanele fizice 

desemnate ca mandatar de catre proprietarul actiunilor, pot fi şi alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, 

directorilor ori funcţionarilor societăţii.     

b. Se citeste ordinea de zi, se consulta continutul materialelor informative si se trece votul pentru fiecare punct din ordinea de 

zi, prin bifare cu X in  spatiul corespunzator hotararii de vot: “pentru”; “abtinere”; “impotriva”. Votul “Pentru” se poate 

marca numai pentru 3 candidați. Mai mult de 3 opțiuni “Pentru” exprimate duce la anularea votului pentru acest punct. 

 

Procura speciala va fi completata in trei exemplare identice de catre actionarul-mandant la toate rubricile inscrise; un exemplar 

ramane la mandant, un exemplar se va inmana mandatarului si un exemplar cu semnatura mandantului in original şi o copie a 

actului de identitate sau a certificatului de intregistrare a actionarului reprezentat se va depune la sediul societatii MECANICA 

CEAHLAU S.A. sau transmite prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro, pana pe data de 22.11.2017 

orele 16,00, pentru validare, dupa confruntarea cu datele din Registrul consolidat al actionarilor la data de referinta – 14.11.2017. 

Pentru transmiterea procurilor speciale și a documentelor însoțitoare prin poștă sau orice formă de curierat, vor fi respectate 

următoarele cerințe:  

 Procura specială, completată și semnată în original de către acționar se introduce într-un plic pe care se menționează în clar și 

cu majuscule: „Procură specială (vot secret)”;  

 Plicul menționat mai sus, împreună cu restul documentelor însoțitoare se expediază la societate într-un plic pe care se 

menționează în clar și cu majuscule „PENTRU AGOA”. 

Procurile autentificate de un notar public se depun cu incheierea de autentificare in original. 

Procura este valabila numai la A.G.O.A. pentru care a fost acordata si nu da mandatarului drept de dispozitie asupra 

actiunilor care sunt si raman proprietatea deplina a propietarului de actiuni. 

Accesul in sala de sedinta a actionarilor sau a mandatarilor se face pe baza actului de identitate valabil. In cazul 

actionarilor persoane juridice, accesul reprezentantilor sau al mandatarilor acestora se efectueaza in baza actului de 

identitate valabil si al procurii speciale stampilata si semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice. 
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