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PROCURĂ   SPECIALĂ 

   de reprezentare în ADUNAREA  GENERALA  EXTRAORDINARĂ  A ACTIONARILOR  
MEDUMAN S.A. VISEU DE SUS  

 
      Subsemnatul(a)____________________________________,domiciliat  in_____________________________  
posesor a C.I/B.I. seria ____nr._________,eliberat de __________________la data ______________avand 
CNP___________________ in calitate de actionar al Meduman SA detinator a _______________actiuni emise de 
de Meduman S.A.care imi confera dreptul la ________________________de voturi

1
 in Adunarea Generala 

Extraordinară a Actinonarilor Meduman S.A. Viseu de Sus împuternicesc  prin prezenta pe ____________________ 
____________________  (numele si prenumele reprezentantului) domiciliat in_______________________________ 
posesor a C.I./B.I.___ nr._______eliberat de _________ la data de ___________ având CNP_________________ 
ca reprezentant al meu la Adunarea Generală Extraordinară  a Actionarilor Meduman  S.A  Viseu de Sus, care va 
avea loc in data de 13-14.08.2015 ora 10

00 
la sediul social din str.Aleea Eroilor, nr.28, Viseu de Sus, sa exercite 

dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine si inregistrate in Registrul Actionarilor a Meduman S.A, la data de  
referinta  28.07.2015 dupa cum urmeaza: 
        

1. Aprobarea rascumpararii actiunilor proprii prin stabilirea pretului minim si pretului maxim al actiunilor, 
conform prevederilor art. 103 din Legea nr. 31/1990; stabilirea duratei pentru care este acordata autorizatia 
de rascumparare a actiunilor proprii.  Valoarea actiunilor proprii rascumparate nu poate depasi 10% din 
capitalul social subscris. 

 
Pentru 

 
Împotrivă 

 
Abtinere 

  
 

 

2. Aprobarea constituirii de fonduri conform prevederilor art. 103 din Legea nr. 31/1990, a societatilor 
comerciale, deoarece in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 nu au fost prevazute asemenea 
fonduri. 

 
Pentru 

 
Împotrivă 

 
Abtinere 

 
 

  

3. Cresterea capitalului social al societatii cu 2 milioane lei, cu drept de preemtiune, proportional cu actiunile 
detinute, cu o prima de emisiune de 0.02 lei/actiune cu valoare nominala de 0.48lei/actiune, pentru plata 
actiunilor solicitate a fi restituite de catre unii actionari si pentru investitii.  
Termen de subscriere 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a hotararii .  

 
Pentru 

 
Împotrivă 

 
Abtinere 

 
 

  

4. Consiliul de Administratie propune  data de 31.08.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea 
actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor si 
data de 28.08.2015 ca ex-date. 

 
Pentru 

 
Împotrivă 

 
Abtinere 

 
 

  

5. Imputernicirea domnului Hojda Toader in calitate de vicepresedinte al Consiliului de Administratie al 
Meduman SA sa semneze procesul verbal, Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor si 
efectuarea formalitatilor de publicitate si inregistrarea la Registrul Oficiului Comertului. 

 
Pentru 

 
Împotrivă 

 
Abtinere 

 
 

  

   
 Aceasta procura a fost incheiata in 3(trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis cu 48 de ore 
inainte la sediul societatii din str.Aleea Eroilor, nr.28, Viseu de Sus, jud.Maramures,cel de-al doilea exemplar reprezentantul 
actionarului se va prezenta la A.G.E.A.  Meduman S.A.   din______________iar cel de-al treilea ramane la actionarul reprezentat. 
 
 Data:______________    
                                                                 
Nume. prenume  si  semnatura actionarului:________________________________________________________ 
 
Nume,prenume  si semnătura persoanei mandatate să voteze:__________________________________________  


