
 
    Certificare emitent 

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, adresa şi CNP  reprezentantului ales de deţinătorul de valori mobiliare)                                                            

ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data de 25.11.2013, care îşi va desfăşura lucrările 

la sediul societăţii din municipiul Piatra Neamţ, Strada Dumbravei, nr. 6, sau la data celei de a doua convocări 26.11.2013, 

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 14.11.2013 (data de referinţă), 

după cum urmează: 

OZ Hot   Textul propunerilor de hotărâri supuse votului: P I A 

1 1         Să aprobe alegerea secretariatului şedinţei AGOA dintre acţionarii 

societăţii, în conformitate  cu prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (21) : 

            1. Ioan Leuştean 

            2. Elvira Bulai 

   

2 2 Să aprobe Raportul Consiliului de Administraţie privind situaţia 

economico-financiară a societăţii la sfârşitul trimestrului III 2013;  

   

3 3 Să aprobe, prin vot  secret, revocarea Consiliului de Administraţie;    

4 4 Să aprobe, prin vot secret, alegerea consiliului de administraţie format 

din 5 membri pentru un mandat de 4 ani :  

   

    

    

    

    

    

5 5 Re5.1 se apro 5.             5.1 Să  aprobe remuneratia lunară a administratorilor :  

                       P                                     pentru  presedinte                =  3.500 euro net 

                                    pentru Vicepresedinte          =  3.000 euro net 

                                   pentru cei 3 Administratori  =  3 x  1.500 euro net  

               Denominarea in lei se va efectua la cursul euro din data Adunarii 

Generale a Actionarilor. 

                 Se                5.2   Să aprobe suplimentarea Bugetului de Venituri si cheltuieli 2013 cu 

cheltuielile corespunzatoare.  

     

6 6 6.1     Sa aprobe contractul de administrare sub forma unui contract de 

adeziune, care  include  obiectivele şi criteriile de performanţă, în conformitate 

cu limitele aprobate de adunarea generala prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli 

6.2 se aproba  .            6.2   Sa aprobe suplimentarea Bugetului de Venituri si cheltuieli 2013 cu 

cheltuielile corespunzatoare.  

   

7 7 Să aprobe  stabilirea nivelului  sumei asigurate aferente poliţei de 

asigurare de răspundere profesională la valoarea de 10.000 euro. 

   

8 8 Să aprobe data de 16 decembrie 2013 ca data de înregistrare a 

acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării 

Generale Ordinare a Acţionarilor 

   

9 9 Să aprobe împuternicirea preşedintelui de şedinţă, cu drept de delegare 

către angajaţii societăţii pentru întocmirea şi semnarea tuturor documentelor 

necesare pentru publicarea hotărârilor adoptate şi înregistrarea acestora la 

Registrul Comerţuluide pe lângă Tribunalul Neamţ. 

 

   

 

  Data________________     semnătura deţinătorului de valori mobiliare__________________ 

        nume, prenume deţinător de valori mobiliare_________________ 

 

 



 

PRECIZARI  PRIVIND  COMPLETAREA  PROCURII SPECIALE 

 

Stimati acţionari, vă recomandăm să vă exercitati dreptul de acţionar, potrivit prevederilor Actului 

constitutiv al S.C. 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 , consultând la sediul societăţii sau 

prin accesarea websiteului societăţii http://www.mecanicaceahlau.ro, materialele supuse dezbaterii 

AGOA  ce sunt puse la dispoziţie începând cu data de 25.10.2013. Copii după aceste documente pot fi 

solicitate de către acţionari direct de la sediul societăţii, urmand a plăti o sumă de 0,25 lei/pagină sau 

prin descărcare de pe websiteul societăţii. 

 

La transmiterea dreptului de vot prin Procura - specială, vă rugăm să aveţi în vedere 

următoarele: 

 

a. Se completează  datele de identificare ale acţionarului din buletinul sau cartea de identitate: nume, 

prenume, CNP in cazul persoanelor fizice sau denumirea si codul unic de înregistrare pentru 

persoanele juridice; 

b. Se optează pentru desemnarea de către proprietarul acţiunilor a unei persoane fizice care să 

îndeplinească calitatea de mandatar al proprietarului acţiunilor înscrise în registrul consolidat al 

acţionarilor la data de referinţă (14.11.2013). Persoanele fizice desemnate ca mandatar de către 

proprietarul acţiunilor, pot fi şi alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, 

directorilor şi funcţionarilor societăţii.     

c. Se citeste ordinea de zi, se consultă conţinutul materialelor informative şi apoi se trece votul pentru 

fiecare punct din ordinea de zi, prin bifare cu X in  spatiul corespunzator hotararii de vot: “pentru”; 

“abtinere”; “impotriva”. 

 

Procura specială va fi completată în trei exemplare identice de către acţionarul-mandant la toate 

rubricile înscrise; un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va inmâna mandatarului şi un 

exemplar cu semnatura mandantului în original şi o copie a actului de identitate sau a certificatului de 

întregistrare a acţionarului reprezentat se va depune la sediul societatii S.C. MECANICA 

CEAHLAU S.A. sau transmite prin e-mail la adresa ceahlau@mecanicaceahlau.ro, până pe data 

de 23.11.2013 orele 13,00, pentru validare, după confruntarea cu datele din Registrul consolidat al 

acţionarilor la data de referinţă – 14.11.2013.  

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

Procura este valabilă numai la A.G.O.A. pentru care a fost acordată şi nu dă mandatarului 

drept de dispoziţie asupra acţiunilor care sunt şi rămân proprietatea deplină a propietarului de 

acţiuni. 

Accesul în sala de sedinţă a acţionarilor sau a mandatarilor se face pe baza actului de identitate 

valabil. In cazul acţionarilor persoane juridice, accesul reprezentanţilor sau al mandatarilor 

acestora se efectuează în baza actului de identitate valabil si al procurii speciale stampilată şi 

semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice. 
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