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PROCURĂ SPECIALĂ
Subsemnatul__________________________domiciliat(ă)_________________________________
__________________________________________
identificat(ă) cu B.I ( C.I. ).seria ______nr.__________cod numeric personal________________,
având calitatea de acţionar la SC MOBICRASNA SA Carei ,cu un nr de ______________
acţiuni care -mi conferă dreptul la ______________voturi , împuternicesc
pe dl.(d-na)________________________domiciliat(ă) în
__________________________identificat(ă) cu B.I. ( C.I.) seria ____nr.__________cod numeric
personal _____________________,în calitate de acţionar al societăţii mai sus menţionate ,ca în
numele meu şi pe seama mea să se prezinte la A.G.O.A. din data de 20 februarie 2015 ce va avea
loc la sediul societăţii situat în Carei ,Calea Armatei Române nr.39 ,Jud.Satu-Mare, ora 9___ pentru
a exercita dreptul de vot aferent deţinerilor mele, după cum urmează:
ORDINEA DE ZI PENTRU AGOA

Pentru

Împotriva

Abţinere

1. Pezentarea raportului cu privire la opţiunile prevăzute de Legea
151/2014, privind clarificarea statului juridic al acţiunilor care se
tranzacţionează pe piaţa Rasdaq sau pe piaţa valorilor mobiliare
necotate
2. Aprobarea efectuării demersurilor conforme cu prevederile Legii nr.
151/2014, în vederea alegerii uneia dintre variante:
a) admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a
acţiunilor societăţii sau
b) admiterea la tranzacţionare în cadrul unui sistem alternativ
de tranzacţionare (ATS) a acţiunilor societăţii;
3. Aprobarea retragerii acţiunilor emise de către societate de la
tranzacţionare de pe piaţa Rasdaq, în situaţia în care punctele 2. a) şi
2. b) de pe ordinea de zi nu sunt aprobate de către acţionari, cu
respectarea prevederilor Legii 151/2014.
4. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra
cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale. Data
propusă 10 martie 2015

Prezenta procură este valabilă şi în cazul în care,datorită neîntrunirii cvorumului privind validitatea
deliberărilor, adunarea se va desfăşura în ziua de 21 februarie 2015 la aceeaşi oră şi în acelaş loc.
Depun odată cu aceasta actele doveditoare privind calitatea de acţionar ,atât a mandantului cât şi a
mandatarului.

Azi,la data de ___________
Mandant

Mandatar

