
                                      CUI  actionar 

                                                  

 

PROCURA SPECIALĂ 

Subscrisa …… ……………………………………….deţinător(e) a …….............. acţiuni 

emise de S.C. „IAMU” S.A. Blaj, reprezentând .............% din total acţiuni emise, care 

îmi conferă dreptul la .......................voturi în Adunarea Generală Extraordinara a 

Acţionarilor, reprezentând .................% din totalul drepturilor de vot, numesc prin 

prezenta pe ……………………………………….................. 

(numele, prenumele si CNP al reprezentantului caruia i se acorda procura specială) 

ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor S.C. IAMU” 

S.A. Blaj, care va avea loc la data de 06.02.2015 ora 11,00 la sediul societăţii din Blaj, 

str.Gh.Bariţiu, nr. 38, judeţul Alba, sau la data celei de-a doua convocări 07.02.2015, 

ora 11,00 la aceeaşi adresă, (În cazul în care cea dintâi nu se poate ţine) să exercite 

dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în Registrul acţionarilor la data de 

15.01.2015,  (data de referinţă), după cum urmează: 

 

Rezolutii supuse aprobarii AGEA 

                       P        I       A 

1  Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie, in conformitate cu preverile 

art. 2 alin. (2) din Legea 151/2014, privind cadrul juridic aplicabil tranzactionarii 

actiunilor IAMU Blaj pe piata de capital. Prezentarea pietelor reglementate si a 

sistemelor alternative de tranzactionare.  

2 Luarea hotararii de efectuare a demersurilor pentru admiterea la tranzactionare a 

actiunilor societatii pe o piata reglementata sau tranzactionarea actiunilor in 

cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare; 

3 In cazul aprobarii punctului 2. , luarea unei hotarari privind : 

Nota: Se va opta numai pentru una din variantele 3.a. si 3.b. : 

3.a.  tranzactionarea  actiunilor societatii pe o piata reglementata, respectiv 

la Bursa de Valori Bucuresti; 

3.b. tranzactionarea actiunilor societatii in cadrul sistemului alternativ de 

tranzactionare CAN-ATS, administrat de Bursa de Valori Bucuresti; 

4 Informarea actionarilor asupra prevederilor legale de retragere in cazul 

respingerii la vot a pct. 2. , sau in cazul neobtinerii avizului ASF de 

tranzactionare a actiunilor pe piata de capital; 

5 Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea 

tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotararilor AGEA. 

Imputernicirea Presedintelui CA  sa semneze toate documentele necesare punerii 

in aplicare a hotararilor AGEA 

6 Aprobarea datei de 25.02.2015  ca data de inregistrare pentru identificarea 

actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA conform art. 238 

din Legea 297/2004. Aprobarea datei de  24.02.2015 ca ex-data. 

1.Legenda: P-Pentru Î- Împotrivă A – Abţinere 

2 Se completeaza de actionar: 

Denumire actionar      ____________________ 

CUI actionar               _____________________ 

Reprezentant legal     _____________________ 

Semnatura reprezentantului legal_______________ 

 

Data semnarii _____________________________ 

                          ( Loc stampila actionar pers juridica) 


