
P R O C U R A   S P E C I A L A
PERSOANA JURIDICA

pentru reprezentarea în Adunarea Generală Extraordinara
 a ARTECA JILAVA SA

Subscrisa  _______________________________________________________________________  cu  sediul  în
____________________________________________________________________________________________________________
_
 __________________________________________________  ,  identificată  prin  număr  de  înregistrare  la
Registrul  Comerţului  ______________________________  ,  având  CUI  _____________________________  ,
deţinătoare a _______________ acţiuni emise de ARTECA JILAVA SA, reprezentând …………..…% din
totalul de 3.716.830 acţiuni emise deARTECA JILAVA SA, care îmi conferă dreptul la ____________
voturi  în  Adunarea  Generală  a  Acţionarilor  ARTECA  JILAVA SA,  reprezentată  prin
___________________________________________ în calitate de ________________________________________________
posesor  al  BI/CI  seria  ____  nr  ________________  ,  numeşte  prin  prezenta  pe  d-l/d-na
_________________________________________________________________________________
(numele şi  prenumele reprezentantului),  având CNP _____________________________ domiciliat în
__________________________________________________________________________________ , identificat prin actul
de  identitate  seria  ____  nr.  _____________  eliberat  de  _______________________  la  data  de
______________________ 

ca reprezentant al subscrisei în Adunarea Generală Extraordinara  a Acţionarilor ARTECA
JILAVA  SA convocată la sediul ARTECA JILAVA SA din sos. Giurgiului nr 33A, Comuna Jilava,
Ilfov, la data de  5 octombrie 2020, ora 10.00 (prima convocare) sau la data  6 octombrie
2020, ora 10.00 (a doua convocare) în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, să exercite
dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute de subscrisă şi înregistrate în Registrul acţionarilor
Societaţii la data de referinţă 24 09.2020, după cum urmează :

1. Modificarea obiectului  principal  de  activitate,  prin  stabilirea ca  obiect  principal  de
activitate „Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sa inchiriate” cod
CAEN 6820

Pentru _______             Impotriva _______              Abtinere ________

2. Obiectul  de  activitate``Fabricarea altor  produse din cauciuc  din cauciuc``  cod CAEN
2219  devine  obiect  de  activitate  secundar,  urmand  a  completa  lista  de  obiecte
secundare de activitate autorizate.

Pentru _______             Impotriva _______              Abtinere _______

3. Modificarea Acului constitutiv cu cele de mai sus ( Capitolul II, art.5 pct.1 si 2)

Pentru _______             Impotriva _______              Abtinere ________



4. Aprobarea   datei  de 21 octombrie 2020 ca data de   inregistrare ,  conf  art. 86 alin 1
din Legea   nr.  24 / 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe
piata, respectiv a datei de 20 octombrie 2020 ca ”ex-date”.

Pentru _______             Impotriva _______              Abtinere ________

           5. Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a 
hotararii adoptate.

         Pentru _______             Impotriva _______              Abtinere ________

Data acordării procurii _____________________

Subscrisa ____________________________________________________________________________________       
reprezentată prin __________________________________________________________(cu majuscule)    
                                 
ştampilă şi semnatură ______________________________
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