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PROCURĂ  SPECIALĂ 

 de reprezentare în Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor 

ATELIERELE CFR GRIVIŢA S.A. 

          din data de 22.04.2022 

 

Subsemnatul ____________________________________ [numele si prenumele 

acţionarului persoană fizică], identificat cu _________________ [act de identitate], seria ______, 

numărul__________, eliberat de _______________________________, la data de _____________, 

având domiciliul în _________________________________________________________, şi CNP 

______________,    sau 

Societatea Comercială ________________________________________________ 

[denumirea acţionarului persoană juridică], cu sediul social în______________________________ 

____________________________________________, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 

________________________, cod unic de înregistrare, ______________reprezentată legal prin 

_____________________________________,1 [numele si prenumele reprezentantului legal]  

 

acţionar, 

 la data de referinţă 14.04.2022 , deţinător a ______ acţiuni, reprezentând ________% din numărul 

total de acţiuni emise de Societatea Comercială, ceea ce îmi conferă _____ drepturi de vot, 

reprezentând ____________% din numărul total de drepturi de vot,  

împuternicesc 

 prin prezenta pe domnul /doamna / S.C.2________________________________________________ 

_____________________________________ [numele si prenumele / denumirea reprezentantului]  

domiciliat/ă/____________________________________________________________________ 

______________________________, identificat cu _____________________ [act de identitate], 

seria ______, numărul ________________, eliberat de ____________________, la data de 

_______________, având CNP ____________________ / cu sediul în_______________ 

_____________________________, CUI _____________, J____/_______/______, în calitate de 

MANDATAR3, 

 să mă reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din S.C. ATELIERELE CFR 

GRIVIŢA S.A. ce va avea loc în data de 22.04.2022 ora 900  la sediul din Calea Griviţei nr. 359, 

sector 1, Bucureşti, conform convocatorului publicat, pentru a exercita dreptul de vot aferent 

acţiunilor deţinute de subsemnatul la societatea comercială. 

 Ȋn conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor 

drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale cu modificările şi 

completările ulterioare, reprezentantul este împuternicit să voteze ’’pentru’’ la toate cele 4(patru) 

puncte din ordinea de zi din convocatorul publicat. Pentru eventuale puncte suplimentare faţă de 

convocatorul, publicat iniţial, se va completa o altă procură . 

 Menţiuni (dacă este cazul)____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 Procura speciala este valabilă şi pentru şedinţa  din data de 23.04.2022, în cazul 

neîndeplinirii condiţiilor de cvorum la prima convocare.  

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil  
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1 Se va completa numai pentru acţionarii persoane juridice. 
2 Se va completa numele reprezentantului desemnat. 
3 Unui acţionar îi este permis să acorde o Procură speciala unui singur mandatar. 
 

Întocmită astăzi,________________ , în 3 exemplare originale, având aceeaşi forţă juridică, unul 

pentru mandant, unul pentru mandatar şi cel de-al treilea pentru a fi înregistrat la secretariatul S.C. 

ATELIERELE CFR GRIVIŢA S.A. 

 

 

MANDANT, 

 

______________________________________________________ 

(Numele, prenumele/Denumirea acţionarului reprezentat) 

 

______________________________________________________ 

(Numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului reprezentat) 

 

_______________________ 

Semnătura acţionarului reprezentat/reprezentantului legal al acţionarului reprezentat şi ştampila) 

 


