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PROCURA SPECIALĂ 

Pentru reprezentarea in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  

 ROFEP SA  

 

Din data de 04.11.2015, ora 11.00, (prima convocare), respectiv 05.11.2015 ora 11.00 (a doua convocare), 

la sediul Societatii din Urziceni  DN2  Bucuresti Buzau km 575 

 

 

Subscrisa ________________________, persoana juridica cu sediul in 

_____________________________________________________________________, inregistrat in 

registrul comertului sub nr ________________________, CUI__________________ / 

Subsemnatul _____________________________, cetatean ____________, domiciliat in 

________________________________________________________________________, identificat cu 

_______________ seria _________ nr____________ eliberat de _________________ la data 

___________________, CNP ________________________ 

in calitate de actionar al ROFEP S.A. (“Societatea”), societate comerciala infiintata in conformitate cu 

legislatia romana, cu sediul social in Urziceni  DN2  Bucuresti Buzau km 575, inregistrata la Oficiul 

Registrului Comertului sub numarul J21/105/1991, CUI  2084350, Atribut fiscal RO, capital social 

subscris si integral varsat 6483015 RON in conformitate cu Registrul Actionarilor societatii la data de 

referinta 03.10.2015, detinand un numar de _______  actiuni ale Societatii reprezentand __% din numarul 

total al actiunilor societatii si din numărul total de drepturi de vot, imputernicesc prin prezenta pe 

______________________(nume/prenume reprezentant) identificat cu act de identitate _________ seria 

____ nr. ___________ eliberat de _______________la data de ______________, CNP 

__________________, sa ma reprezinte/sa reprezinte subscrisa in cadrul Adunarii Generale Extraordinare 

a Actionarilor Societatii sus-mentionate si sa voteze subiectele aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza: 

 

1. Discutarea si aprobarea propunerii de retragere a actiunilor Societatii  de la tranzactionare si radierii 

acestora din evidentele ASF. 

Pentru aprobare Împotriva aprobarii Abţinere 

   

 

2. Discutarea si aprobarea raportului evaluatorului independent cu privire la pretul minim pe actiune ce urmeaza a fi 

achitat in cazul retragerii actionarilor din Societate, redactat in conditiile prevazute de  Dispunerea de Masuri nr 8/2006 

a CNVM si aprobarea pretului pe actiune ce urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din Societate. 

Pentru aprobare Împotriva aprobarii Abţinere 

   

 

3. Modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv:  

- art. 2  se modifica si va avea urmatoarea forma:  

„Societatea comerciala ROFEP S.A. URZICENI este persoana juridica romana, avand forma 

juridica de societate pe actiuni, de tip inchis. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu 

legile romane si cu prezentul act constitutiv”; 

-  art. 8  se modifica si va avea urmatoarea forma:   

1. Societatea ROFEP SA Urziceni este o societate comerciala de tip inchis.  



 2 

2. Toate actiunile emise de societate sunt nominative si indivizibile. Fiecarui actionar i se va 

elibera un cerficat de actionar ce atesta calitatea de actionar si proprietatea asupra actiunilor. 

Certificatul de actionar cuprinde mentiunile prevazute de lege. 

3. Societatea va tine evidenta actiunilor si a actionarilor intr-un Registru care mentioneaza numele 

si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative, precum si 

varsamintele facute in contul actiunilor. Acest registru va fi tinut prin grija Administratorului 

Societatii, la sediul societatii.  

 

Pentru aprobare Împotriva aprobarii Abţinere 

   

 

4. Stabilirea datei de  05.02.2016 ca ,,data de inregistrare", conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 

privind piata de capital; 

 

Pentru descarcare Împotriva descarcarii Abţinere 

   

 

5. Mandatarea Dlui. Buga Mihai,  Director General al Societatii, pentru semnarea in numele actionarilor 

a hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si efectuarea tuturor 

formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate ca si pentru 

semnarea valabila in numele si pe seama Societatii a oricaror contracte sau alte acte juridice  

subsecvente acestor hotarari. 

Pentru aprobare Împotriva aprobarii Abţinere 

   

 

 

 

Data procurii: ___________ 

 

[Numele/Denumirea acţionarului persoana fizica/juridica, semnatura actionarului persoana 

fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, stampila actionarului persoana juridica]  

 

____________________________ 


