
 Formular de PROCURA SPECIALA 
pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC ARTECA JILAVA SA.

 convocata pentru 09/10 martie 2015

Subsemnatul, __________[nume si prenume al actionarului persoana fizica,conform actului de identitate], 
identificat prin ____________[act de identitate], seria____,numarul ____, emis de________, la data de 
_____________, domiciliat in _______________[adresa completa, conform actului de identitate], cod 
numeric personal _____________,

sau 

Subscrisa,__________[denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul in ______, inregistratata in 
Registrul Comertului sub nr.____, avand Cod Unic de Inregistrare__________, reprezentata legal prin 
____________[nume si prenume, conform actului de identitate], avand functia de ________[functia exacta 
inscrisa in registrul comertului] *

Actionar la data de referinta 13.02.2015 al SC ARTECA JILAVA SA., persoana juridica romana, cu sediul in 
Jilava, sos.Giurgiului nr. 33A, jud. Ilfov, inmatriculată in Registrul Comertului sub nr. J23/974/2000, CUI 
RO 480871,(denumita in continuare “Societatea”), avand un capital social subcris si varsat in lei de 
9.292.075 si un numar total de  3.716.830 actiuni emise,

detinator a_______actiuni, reprezentand______% din numarul total de actiuni emise de Societate, ceea ce 
imi confera drepturi de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, reprezentand ___% din numarul total de 
drepturi de vot,

imputernicesc prin prezenta pe ** __________ domiciliat in __________[adresa completa, conform actului 
de identitate], identificat cu ________ [act de identitate], seria ___, numarul ____, eliberat de ______, la 
data de ______, cod numeric personal __________,

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ARTECA JILAVA S.A. ce va avea loc 
in data de 09 martie 2015, incepand cu ora 10.00, sau in data de 10 martie 2015, incepand cu ora 10.00 (in 
cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare),  la sediul societatii din sos. Giurgiului nr. 33A, comuna 
Jilava, jud. Ilfov, precum si pentru a exercita dreptul de vot aferent detinerilor mele la data de referinta, la 
toate punctele inscrise pe Ordinea de zi, dupa cum urmeaza :

1.Prezentarea raportului C.A. cuprinzand:
a) cadrul juridic aplicabil tranzacţionării acţiunilor pe o piaţă reglementată respectiv tranzacţionării 

în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare;
b)   prezentarea pieţelor reglementate şi a sistemelor alternative de tranzacţionare pe care pot fi  
      tranzacţionate acţiunile societăţii.

In varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii
Pentru                       Impotriva                   Abtinere 

In varianta de hotarare propusa de actionarul__________[daca este cazul]
Pentru                       Impotriva                   Abtinere 
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2.Initierea  demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de emitent 
pe piaţa reglementată. Mandatarea C.A. in vederea alegerii Pietei Reglementate pe care vor fi tranzactionate 
actiunile Societatii.

In varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii
Pentru                       Impotriva                   Abtinere 

In varianta de hota rare propusa de actionarul __________ [daca este cazul]
Pentru                       Impotriva                   Abtinere  

3.Sub conditia suspensiva a respingerii propunerii de la punctul 2) al ordinii de zi sau pentru cazul in
care propunerea de la punctul 2) este adoptata iar ASF se va pronunta negativ asupra admiterii la 
tranzactionare pe piata reglementata, initierea  demersurilor legale necesare în vederea admiterii la 
tranzacţionare a acţiunilor emise de emitent in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare. 
Mandatarea C.A. in vederea alegerii Sistemului Alternativ de Tranzactionare pe care vor fi tranzactionate 
actiunile Societatii.

In varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii
Pentru                       Impotriva                   Abtinere 

In varianta de hotarare propusa de actionarul __________[daca este cazul]
Pentru                       Impotriva                   Abtinere 

4.Sub conditia suspensiva a respingerii cumulative a punctelor 2) si 3), transformarea emitentului in 
societate de tip inchis si oferirea posibilitatii actionarilor de a se retrage din societate in conditiile art.
34 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii 
Pentru                       Impotriva                   Abtinere 

In varianta de hotarare propusa de actionarul __________[daca este cazul]
Pentru                       Impotriva                   Abtinere 

5.Stabilirea datei de 24.03.2015  ca data de inregistrare  pentru identificarea actionarilor asupra carora se 
rasfrang hotararile AG E A. 

In varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii
Pentru                       Impotriva                   Abtinere 

In varianta de hot arare propusa de actionarul __________ [daca este cazul]
Pentru                       Impotriva                   Abtinere 

6.Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie – Dl. RADU Paul, cu posibilitate de 
substitutie, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevderilor 
prezentelor hotarari. 

In varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii
Pentru                       Impotriva                   Abtinere 
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In varianta de hot arare propusa de actionarul __________ [daca este cazul]
Pentru                       Impotriva                   Abtinere 

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil al reprezentantului desemnat.
Data
____________________
___________________ [numele si prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal 
al actionarului, persoana juridica, in clar, cu majuscule]

_________________ 
[semnatura]
_________________[in cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal]

Nota:
*se va completa cu datele de identificare ale actionarilor, persoane fizice sau juridice
**se va completa numele reprezentantului desemnat
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