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

 convocata pentru 27/28 aprilie 2016

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 06.04.2016 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 Ordinara a Actionarilor ARTECA JILAVA S.A. ce va avea loc 
in data de 27 aprilie 2016, incepand cu ora 10.00, sau in data de 28 aprilie 2016 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, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Administratorilor pe anul    2015;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 
                         

2.Prezentarea,dezbaterea si aprobarea Bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a modului de 
repartizare a profitului pentru anul 2015;

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 

                         
3.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului Auditorului Financiar pentru anul 2015;

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.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016;
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. Inregistrarea  hotararii adunarii generale se va face la data de 17.05.2016 ( minim 10 zile 
lucratoare dupa data tinerii adunarii  ), exdate :16.05.2016, in conformitate cu art.238 alin 1 din 
Legea 297/2004 - privind piata de capital , aplicandu-se tuturor actionarilor inregistrati la aceasta 
data.
                                                                                                                                                                
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 

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
                                                                                                                                                                       


