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PROCURA SPECIALA 

solicitată de Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale Mecanica Ceahlău SA 

 

 

 

Subsemnatul__________________________ identificat cu CNP/CUI_______________________ 

deţinător 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 si adresa  reprezentantului ales de deţinătorul de valori mobiliare)                                                            

sau în absenţa acestuia pe__________________________ sau pe______________________________ 
                                (numele,prenumele reprezentantului propus de solicitantul procurii speciale)      (numele,prenumele reprezentantului propus de solicitantul procurii speciale) 

pe _____________________________din _______________________ CNP____________________    
(numele,prenumele reprezentantului ales de deţinătorul de valori mobiliare si adresa  reprezentantului ales de deţinătorul de valori mobiliare)                                                            

ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data de 22.04.2009, care îşi va 

desfăşura lucrările la sediul societăţii din municipiul Piatra Neamţ, Strada Dumbravei, nr. 6, sau la 

data celei de a doua convocări 23.04.2009, în acelaşi fel 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 SC Mecanica ceahlău SA la data de 31.03.2009 (data de referinţă), după cum urmează: 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală  Ordinară: P I A 

 

1) 

 
    Prezentarea, discutarea şi aprobarea Raportului de 
activitate al Consiliului de Administraţie pentru anul 2008. 

   

2) Prezentarea, discutarea şi aprobarea situaţiilor 
financiare pentru anul 2008, însoţite de opinia auditorului 
financiar. 

   

3)    Aprobarea modului de acoperire a pierderii reportate din 
corecţia anului 2007 în sumă de 292.272 lei . 

   

4) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor 
pentru anul 2008. 

   

5) Stabilirea datei de 15.05.2009 ca dată de identificare a 
acţionarilor care urmează să beneficieze de drepturi si 
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA. 

   

 

 

 Data________________                semnătura deţinătorului de valori mobiliare__________________ 

 

                        nume, prenume deţinător de valori mobiliare_________________ 

 

 


