
 

PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE  

IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA 

a SC FAUR SA Bucuresti din data de 23-24.04.2015 

 

 

 

Subsemnatul ____________, cu domiciliul in _________ str. ___________ nr.___, legitimat cu CI 

seria ___ nr.______ eliberata de _______ la data de _______, CNP __________, in calitate de 

actionar al S.C. FAUR S.A. Bucuresti, detinand un numar de _____ actiuni nominative din totalul de 

21.672.295 actiuni, prin prezenta imputerniceste pe _____________, posesor al C.I. seria ____ 

nr._________, eliberata de ____________ la data de ______________, avand CNP 

________________,  ca in numele meu si pentru mine sa participe la Adunarea Generala Ordinara a 

Actionarilor S.C. “Faur” S.A. cu sediul in Bucuresti, Bd. Basarabia nr.256, sector 3, adunare care va 

avea loc in data de 23.04.2015 ora 11.00 la prima convocare, respectiv la 24.04.2015 ora 11.00 la a 

doua convocare (in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), la sediul S.C. “Faur” S.A., si sa 

exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la data de referinta 

09.04.2015, dupa cum urmeaza:  

1. Aprobarea situaţiilor financiare aferente exercitiului financiar al anului 2014 pe baza raportului de 

gestiune al Consiliului de Administraţie pentru anul 2014 si al raportului auditorului financiar . 

Vot: Pentru ____ ; Impotriva ____ ; Abtinere ______. 

2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie  pentru operatiunile 

aferente exercitiului financiar al anului 2014. 

Vot: Pentru ____ ; Impotriva ____ ; Abtinere ______. 

3. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2015. 

Vot: Pentru ____ ; Impotriva ____ ; Abtinere ______. 

4. Aprobarea Planului de Investiţii pentru anul 2015. 

Vot: Pentru ____ ; Impotriva ____ ; Abtinere ______. 

5. Aprobarea ca data de inregistrare, stabilita in temeiul art.238 din Legea pietei de capital, sa fie 

14.05.2015. 
Vot: Pentru ____ ; Impotriva ____ ; Abtinere ______. 

 

In acest sens, mandatarul meu ma va reprezenta cu drept de vot in A.G.O.A. in conformitate cu 

calitatea mea de actionar si cu Actul constitutiv al S.C. FAUR S.A., va semna si va primi toate 

documentele intocmite cu ocazia adunarii (proces-verbal, lista prezenta) si va consimti la orice alte 

formalitati prevazute de Legea 31 / 1990 modificata si republicata, semnatura sa data in limitele 

prezentului mandat fiindu-mi opozabila. 

Prezentul mandat este netransmisibil unei terte persoane si este valabil până revocarea sa expresa, iar 

actele, faptele si semnatura mandatarului meu imi sunt opozabile in limitele mandatului de fata.  

 

 

 

 

Data:_________ 

 

SEMNATURA 


