
PROCURÃ SPECIALÃ 
solicitatã de Consiliul de administraţie   al S.C.FORAJ SONDE S.A. 

 
  

 
Subsemnatul(a)...................................................................  domiciliat(a) în loc. 

...................................., str. ……………………........... nr.……, jud./ţară …………………….,  având 
act de identitate (C.I., B.I, PAŞAPORT), seria......………nr…..….. 
C.N.P........................................deţinãtor/deţinătoare a unui numãr  de.....…….......  acţiuni emise 
de S.C. FORAJ SONDE S.A. Ernei până la sfârşitul zilei de 02 iunie 2011 (dată de referinţă), 
care îmi conferã dreptul la un numãr de ................ voturi în adunarea generalã extraordinară a 
acţionarilor din data de 17-18 iunie 2011, numesc prin prezenta pe: 
 
[1] .................................................. (numele, prenumele reprezentantului propus de solicitantul 
procurii speciale) cetătean roman, posesor al BI / CI seria …… nr…………. eliberat de Politia 
………………... la data de …………….. având C.N.P........................................ şi domiciliul in 
(adresa) ……………………………………………………… ................................................................  
  
Ca reprezentant al meu în adunarea generalã extraordinară a acţionarilor S.C. FORAJ SONDE 
S.A. Ernei ce va avea loc la data de 17 iunie 2011, ora 12:00, la sediul social al societăţii din 
comuna Ernei, str.Principalã nr.630, sau la data  de 18 iunie 2011, ora 12:00, în cazul în care 
prima adunare din data de 17 iunie 2011 nu s-a putut ţine.  
Sã exercite dreptul de vot aferent acţiunilor mele înregistrate la Depozitarul Central S.A., la 
problemele înscrise în ordinea de zi dupã cum urmeazã: 
 
 

[1] Majorarea capitalului social cu suma de 10.252.825,00 lei cu aport în numerar prin emiterea 
unui număr de 4.101.130 acţiuni, având valoarea nominală de 2,50 lei/actiune, preţul de 
subscriere fiind de 2,50 lei/acţiune, prin subscrierea a 11 acţiuni noi la 1 acţiune deţinută de 
acţionari, la data de înregistrare stabilită de AGEA. 

  
[a] Pentru  ................................... 
[b] Împotrivã  .................................... 
[c] Abţinere  ..............................…... 

 
 

[2] Stabilirea modalităţilor şi termenului în care acţionarii îşi pot exercita dreptul de subscriere a 
noilor acţiuni şi vărsarea integrală a sumelor de bani reprezentând valoarea acţiunilor subscrise. 

 
 [a] Pentru  ................................... 
 [b] Împotrivã  .................................... 
 [c] Abţinere  ..............................…... 

 
 
      [3] Delegarea Consiliului de Administraţie al societăţii ca în urma rezultatelor subscripţiei de acţiuni 

emise să stabilească numărul de acţiuni subscrise, noul capital social al societăţii şi noua structură a 
acţionariatului în urma majorării capitalului social, precum şi anularea acţiunilor nesubscrise în termenul 
de exercitare a drepturilor de preferinţă. 

  
[a] Pentru  ................................... 
[b] Împotrivã  .................................... 
[c] Abţinere  ..............................…... 

 
 
 



 
      [4] Împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie să semneze în faţa notarului, a avocaţilor şi 

a oricăror altor persoane fizice sau juridice, toate hotărârile adoptate şi să înterprindă toate demersurile 
necesare în relaţia cu Oficiul Registrul Comerţului, Monitorul Oficial, CNVM, BVB şi Depozitarul 
Central.  

  
[a] Pentru  ................................... 
[b] Împotrivã  .................................... 
[c] Abţinere  ..............................…... 

 
 

      [5] Stabilirea ca dată de înregistrare, data de 06 iulie 2011, conform prevederilor art.238 alin.(1) din 
Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se vor 
răsfrânge efectele hotărârii AGEA. 

  
 [a] Pentru  ................................... 
 [b] Împotrivã  .................................... 
 [c] Abţinere  ..............................…... 

 
  
 
 
 
 
 

............................................................................. 
(semnãtura deţinãtorului de valori mobiliare) 

............................................................................. 
(numele, prenumele deţinãtorului de valori mobiliare,  
cu majuscule) 

 


