A SE INSERA ANTETUL PERSOANEI JURIDICE REPREZENTATE

PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE IN
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
S.C. DAFORA S.A.
(pentru persoane juridice)
Subscrisa
……………….
(denumirea
persoanei
juridice),
persoana
juridica
……………..(nationalitatea),
avand
sediul
social
situat
in
……………
………………………………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului / alta autoritate
competenta sub nr. ……………….., Cod Unic de Inregistrare ………………., atribut fiscal
……, prin reprezentant legal ……… (numele si prenumele complet, conform actului de
identitate), in calitate de ……….(functia exacta inscrisa in registrul comertului),
detinatoare a unui numar de ………..………. actiuni nominative, din totalul de 1.002.323.294
acţiuni emise de catre S.C. DAFORA S.A., societate comerciala pe actiuni, organizata si
functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Municipiul Medias, Piata Regele
Ferdinand I nr.15, judetul Sibiu, inregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr.
J32/8/1995, atribut fiscal R, cod unic de inregistrare 7203436 (“Societatea”), reprezentand
……… % din totalul drepturilor de vot, in calitate de Mandant
imputernicesc prin prezenta pe dl./dna. …………………………….. (numele si prenumele
complet, conform actului de identitate), cetatean …………………., domiciliat in
……………………, CNP………………, posesor C.I. seria …… nr…………., eliberata la data
de ……………... de catre……………...., in calitate de Mandatar
sa ma reprezinte în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii ce va avea
loc la data de 09.01.2017, ora 09.00 a.m. in Medias, Piata Regele Ferdinand I nr.15, sau
pentru data de 10.01.2017, ora 09.00 a.m, in Medias, Piata Regele Ferdinand I nr.15 (a
doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine) si sa exercite drepturile de vot
aferente detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la data de 27.12.2016 (Data de
Referinta) cu privire la aspectele ce fac obiectul punctelor inscrise pe ordinea de zi, dupa
cum urmeaza:

1.
Aprobarea împuternicirii administratorului special Călburean Gheorghe
pentru propunerea si semnarea Planului de reorganizare a activităţii din partea
debitoarei Dafora SA, în conformitate cu prevederile art.132 alin.(1) lit.a din Legea
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
Pentru ___________ Impotriva __________ Abtinere___________

2.
Aprobarea datei de înregistrare. Data de inregistrare propusă este
26.01.2017.
Pentru ___________ Impotriva __________ Abtinere___________
In acest sens, Mandatarul ma va reprezenta cu drept de vot in Adunarea Generala a
Actionarilor Societatii mai sus mentionata, va semna si va primi toate documentele intocmite
cu ocazia adunarii (proces-verbal, lista prezenta etc.) si va consimti la orice alte formalitati
prevazute de legislatia aplicabila, semnatura sa data in limitele prezentului mandat fiindu-mi
pe deplin opozabila.
Prezentul mandat este netransmisibil unei terte persoane si valabil până revocarea sa
expresa.

Mandant,
………………………….. ……………………..(denumirea persoanei juridice)
1

Prin ………………………. (numele si prenumele reprezentantului legal)
In calitate de …………………… (functia reprezentantului legal)
Semnatura :
……………………………
Locul………………..
Data………………..

In cazul persoanelor juridice romane se vor preciza datele mentionate in documentele de
inmatriculare prevazute de lege si se va depune o dovada din care sa reiasa calitatea de
reprezentant legal al persoanei juridice care acorda imputernicirea (certificat constatator
eliberat de ORC in original sau copie conforma cu originalul emis cu cel mult 3 luni inainte de
data publicarii convocatorului pentru adunarea generala a actionarilor).
In cazul persoanelor juridice straine vor fi solicitate acele documente din care sa rezulte
identitatea firmei, sediul, tipul de societate, locul inmatricularii, imputernicirea speciala a
persoanei care o reprezinta sau un document emis de catre o autoritate competenta din
statul in care actionarul este inmatriculat legal care sa ateste calitatea de reprezentant legal
al persoanei juridice care acorda imputernicirea (in original sau copie conforma cu originalul
emis, document emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului pentru
adunarea generala a actionarilor). Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al
actionarului persoana juridica straina, intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza,
vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in
limba engleza.
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