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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 Meduman S.A.care imi confera dreptul la ________________________de
voturi1 in Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor 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
12/13.04.2021 ora 1100 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 31.03.2021
dupa cum urmeaza:
1.Aprobarea, modificarea si actualizarea actului constitutiv al societatii:
Art.15, alin.2) ”Adunarea generală se poate ține și prin corespondență, conform legii.”
Art.19, alin.4) ”În cazul în care consiliul de administrație deleagă directorilor atribuțiile de conducere ale societătii
puterea de reprezentare a societății aparține directorului general executiv.”

Pentru

Împotrivă

Abtinere

2. Aprobarea contractului de vânzare- cumpăre a terenului și puțului de a apă.
Pentru

Împotrivă

Abtinere

3.Împuternicirea domnului Toader Hojda in calitate de vicepresedinte al Consiliului de Administratie să semneze

procesul-verbal,hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor,semnarea,depunerea actului constitutiv
actualizat, efectuarea formalitatilor de publicitate si înregistrare la Oficiul Registrului 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 12/13.04.2021 iar cel de-al treilea ramane la actionarul reprezentat.
Data:______________
Nume. prenume si semnatura actionarului:________________________________________________________
Nume,prenume si semnătura persoanei mandatate să voteze:__________________________________________

