
 

 

  

 

PROCURĂ  SPECIALĂ 
pentru reprezentarea persoanelor fizice în Adunările Generale Ordinară şi Extraordinară   

a Societăţii Comerciale PREFAB S.A. 

 
Subsemnatul __________________________________________________  , domiciliat în ___________ 

__________________________________________________________, identificat prin actul de identitate 

________ seria _____ nr. _____________, eliberat de ___________________, la data de ________________, 

având codul numeric personal _____________________________,  deţinător al ___________________ acţiuni 

emise de S.C. PREFAB S.A. Bucureşti, care îmi conferă dreptul la ___________________ voturi în Adunarea 

GeneralăOrdinară / Extraordinară  a Acţionarilor, numesc prin prezenta 

pe _____________________________________________ (numele şi prenumele reprezentantului), 

domiciliat în ____________________________________________________________________, 

identificat prin actul de identitate _____ seria _____ nr. _____________, eliberat de 

_________________________, la data de ________________, având codul numeric personal 

_____________________________, 

ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acţionarilor a Societăţii Comerciale 

PREFAB S.A., care vor avea loc la data de 24.11.2011, ora 1200 şi respectiv 1400 ,la sediul Punctului de Lucru 

din Călăraşi,jud. Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 396, sau la data ţinerii celei de-a doua adunări din data de 

25.11.2011, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele 

înregistrate la Depozitarul Central Bucureşti, după cum urmează: 

 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor cu următoarea ordine de zi: 

 
1. Aprobarea programului de investiţii pentru anul 2012. 

           Pentru _________________ Împotriva _____________ Abţineri______________ 

 

      2.  Aprobarea în conformitate cu prevederile art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/ 2004, a datei de                             

      15.12 .2011, ca dată de înregistrare. 
         Pentru _________________ Împotriva _____________ Abţineri______________ 

 

 

 

 

 



Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor cu următoarea ordine de zi: 

 

1. Contractarea de credite de pe piaţa bancară până la nivelul de 20 milioane de Euro, pentru 

susţinerea programului de producţie pentru anul 2011 şi a programului de investiţii pentru anul 

2011 respectiv anul 2012. 
         Pentru _________________ Împotriva _____________ Abţineri______________ 

 

2. Gajarea uneia sau mai multor active ale societăţii în vederea contractării de credite de pe piaţa 

bancară pentru susţinerea  programului de producţie pentru anul 2011 şi a programului de 

investiţii pentru anul 2011 respectiv anul 2012, cu respectarea prevederilor art. 241 din Legea nr. 

297/2004, până la 60 % din valoarea activelor societăţii. 
         Pentru _________________ Împotriva _____________ Abţineri______________ 

 

 

3. Aprobarea în conformitate cu prevederile art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/ 2004, a datei de 

15.12.2011 ca dată de înregistrare. 
          Pentru _________________ Împotriva _____________ Abţineri______________ 

 

 

 

 

 

 

 Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale 

va fi transmis : 

- fie semnat olograf, în original la secretariatele generale de la : sediul social al societăţii din 

Bucureşti,str. Cuza-Vodă, nr.132,bl.1,sc.2,ap.31, sector 4 sau la sediul Punctului de Lucru Călăraşi, 

jud. Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 396; 

- fie semnat electronic cu semnatură extinsă – prin e-mail la adresa : office@prefab.ro , 

astfel încât să parvină societăţii până la data de 22.11.2011 ora 14°°, sub sancţiunea pierderii exerciţiului 

dreptului de vot prin reprezentant în adunările generale, conform prevederilor legale. Procura va fi însoţită de o 

copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică. 

 

 

 

Data _________________ 
 

Numele şi prenumele acţionarului (cu majuscule) 
 

_______________________________  
 

 

________________________  

(semnătura acţionarului) 
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