
 

 

PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE IN 

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR 

S.C. FORAJ SONDE S.A 

(pentru persoane fizice) 

 

 

 

 Subsemnatul _________________ (numele si prenumele complet, conform actului de 

identitate) domiciliat in ____________________ posesor C.I. seria__, nr.________ eliberata 

la data de ___________ de catre ________ avand codul numeric personal 

_________________________________,  

 

detinatoare la data de 20.04.2021 (Data de Referinta) a unui numar de 

…………………… actiuni nominative din totalul de 4.381.538 actiuni emise de catre S.C. 

FORAJ SONDE S.A societate comericiala pe actiuni, organizata si functionand conform 

legilor din Romania, cu sediul social in Com. Ernei, nr. 630, judetul Mures, inregistrată la 

Oficiul Registrului Comertului sub nr. J26/349/1995, atribut fiscal RO, cod unic de 

inregistrare 4727746 (“Societatea”), reprezentand ………… % din totalul drepturilor de vot, 

in calitate de Mandant 

 

imputernicesc prin prezenta pe ____________________________ (numele si prenumele 

complet, conform actului de identitate), cetatean _______domiciliat in 

__________________________________, care se identifica cu C.I. seria ___ nr. _________, 

eliberata la data de ___________ de catre ________ avand codul numeric personal 

____________________, in calitate de Mandatar  

 

sa ma reprezinte în  Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii ce va avea loc la 

data de 28.04.2021, ora 11 a.m, la sediul societății din Ernei nr.630, jud. Mureș pentru toți 

acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de 20.04.2021 ca 

dată de referință, iar în cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență, 

se convoacă și se fixează, în temeiul art.118 din Legea nr.31/1991 republicată, cea de-a doua 

ședință AGAO pentru data de 29.04.2021, în același loc, aceeași oră si sa exercite drepturile 

de vot aferente detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la data de 20.04.2021 

(Data de Referinta) cu privire la aspectele ce fac obiectul punctelor inscrise pe ordinea de zi, 

dupa cum urmeaza: 

 

1. Prezentarea și discutarea raportului Administratorului special pentru activitatea economică 

din 2020.  

Pentru ___________ Impotriva __________ Abtinere___________ 

 

2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2020. 

Pentru ___________ Impotriva __________ Abtinere___________ 

 

3. Prezentarea și discutarea raportul auditorului financiar cu privire la exercițiul financiar 

2020.  

Pentru ___________ Impotriva __________ Abtinere___________ 

 



4. Prezentarea, discutarea și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi 

pentru anul 2020. 

Pentru ___________ Impotriva __________ Abtinere___________ 

 

5. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.  

Pentru ___________ Impotriva __________ Abtinere___________ 

 

6. Aprobarea listei cu mijloacele fixe ce urmează să fie casate în anul 2021.  

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,  (numele si prenumele complet, conform actului de identitate) 

……………………………. 

 

 

Semnatura : 

……………………………   

 

Locul : ……………  

 

Data …………..  


