
   PROCURA   SPECIALA 

                                     (pentru persoane fizice ) 

 

 

 

Subsemnatul/subsemnata …………………… , CNP: ……………. deţinăto(a)r(e)  a …………..  acţiuni  emise 

de Societatea  COMAT SA GIURGIU , reprezentand ……….% din  totalul  de 771486 actiuni  

emise care conferă  dreptul  la …………. voturi  în  Adunarea  Generală  a  Acţionarilor COMAT SA 

GIURGIU, reprezentand ………….% din totalul de 771486 drepturi de vot , imputernicesc prin  

prezenta  pe  d-l/d-na ………………, CNP …………. cu  C.I. seria …………   nr. ………  cu  

domiciliul in ………………………….,  sa ma reprezinte  în Adunarea Generală  Ordinară a Acţionarilor 

COMAT SA GIURGIU convocată  la adresa : Bucuresti, sector 1,Str. Atena nr. 18,  la  data 

de 28.04.2020 ora 14.00 (prima convocare) sau  la data 29.04.2020 ora 14,00 (a  doua convocare) 

încazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, să exercite dreptul  de vot aferent deţinerilor 

mele, înregistrate în  Registrul acţionarilor la data de referinta 18.04.2020, după cum urmează: 

1.Discutarea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2019 ; 

Pentru   ____x___          

Impotriva _______         

Abtinere ________ 

2.Stabilirea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020; 

Pentru  ____x___          

Impotriva _______         

Abtinere ________ 

3. Discutarea si aprobarea raportului de gestiune al  UNICULUI ADMINISTRATOR pentru anul 2019 si 

descarcarea lui de gestiune pentru anul 2019 

Pentru _______x          

Impotriva _______         

Abtinere ________ 

4. Discutarea si aprobarea RAPORTULUI COMISIEI DE CENZORI pentru anul 2019; 

Pentru _______x          

Impotriva _______          

Abtinere ________ 

5. Discutarea si aprobarea Raportul auditorului financiar de auditare a situaţiilor financiare pentru anul 

2019; 

Pentru _______x          

Impotriva _______          



Abtinere ________ 

6. Stabilirea datei  de 19.05.2020  ca data de inregistrare , aceasta trebuind  sa fie de 10 zile lucratoare de 

la data hotararii, in conformitate cu art. 5 alin.11 din regulamentul 6/2009 R  si, daca este cazul, si 

stabilirea datei de 18.05.2020  ca data „ex date,in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul 

nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale 

societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Pentru _______x          

Impotriva _______          

Abtinere ________ 

7. Numirea ca  auditor financiar a firmei AUDIT MARIVIO EXPERT, CUI: 27692990, prin auditor 

Chirvasuta Viorel pe o perioada de 12 luni si se fixeaza o remuneratie de 4.000 RON/an. 

Pentru _______x          

Impotriva _______          

Abtinere ________ 

 

8. Prelungirea mandatelor cenzorilor Macaneata Iolanda si Stan Eugenia Carmen pentru o perioada de 3 

ani. 

Pentru _______x          

Impotriva _______          

Abtinere ________ 

 

9. Stabilirea  remuneratia lunara a cezorilor COMAT SA GIURGIU la valoarea de 275 .Ron. 

Pentru _______x          

Impotriva _______          

Abtinere ________ 

 

Data ………………………..           

Numele si prenumele deţinătorului de acţiuni (cu majuscule)     

….……………………………………………………..               

       

Semnatura deţinătorului de acţiuni 

 

 


