PROCURĂ GENERALĂ
i

[nume și prenume al acționarului – persoană

Subsemnatul , _

fizică], identificat cu
eliberat de _
CNP

[act de identitate], seria
, având domiciliul în

, la data de
,

_, numărul

,
_ și

SAU
ii

_ [denumirea acționarului – persoană juridică],
, înregistrată la Registrul Comerțului /_

Subscrisa ,
cu sediul în _

[autoritatea similară - pentru persoane juridice nerezidente] sub nr. _

_ [număr de înregistrare echivalent - pentru persoanele
iii
,
reprezentată
legal
prin

unic de înregistrare/

juridice

, având cod

nerezidente]
_,

în calitate de acționar al următoarelor societăți:
SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul Cluj sub numărul J 12/15/1991, cod unic de înregistrare
RO 199117, cu sediul social situat în Cluj Napoca, P-ta 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj, Romania,
având capitalul social subscris și vărsat 6.231.454 RON

[denumirea și datele de identificare ale altor societăți,
daca este cazul];
împuternicesc prin prezenta pe
_

iv

fizică], domiciliat în
identitate], seria

, numărul

CNP

[nume și prenume al mandatarului – persoană
[act de
, identificat cu

, eliberat de

_, la data de

, având

_,

SAU
v

juridică ],
Comerțului/
nr.

cu

sediul

în

[nume și prenume al mandatarului – persoană
_,
înregistrată
la
Registrul

_ [autoritatea similară - pentru persoane juridice nerezidente] sub
_, având cod unic de înregistrare/

echivalent - pentru persoanele juridice nerezidente]

[număr de înregistrare
, ce urmează a fi

reprezentată prin intermediul oricărei persoane fizice ce face parte din organele de administrare
sau de conducere sau dintre angajații săi,
în calitatea sa de avocat / intermediar, definit conform Legii nr. 297/2004 privind piața de
vi
capital ,
sa mă reprezinte în oricare din adunările generale ale acționarilor societăților mai sus
menționate și să voteze în toate aspectele aflate pe ordinea de zi a acestora.
Mandatarul nu va avea drept de subdelegare.
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vii

Prezenta procură este valabilă pentru o perioadă de_____zile. _ de la data semnării

Anexez prezentei, copia actului de identitate valabil (e.g. buletin/carte de identitate/pașaport în
cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de
identitate/pașaport al reprezentantului legal).

Data
viii

[semnătura]

ix

[numele si prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului
persoană juridică, cu majuscule]

i

se va completa numai pentru acționarii persoane fizice
se va completa numai pentru acționarii persoane juridice
iii
se va introduce numele reprezentantului legal al acționarului persoana juridică, ce acordă prezenta procura
iv
se va completa cu numele persoanei împuternicite-persoană fizică
v
se va completa cu numele persoanei împuternicite-persoană juridică
vi
se va alege, după caz; în conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, numai avocații și intermediarii
pot acționa ca mandatari în baza unor procuri generale
vii
în conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, prezenta procură nu se poate acorda pentru o perioadă
ce excede 3 ani
viii
se va semna; în cazul acționarilor persoane fizice, chiar de către persoana fizică; în cazul acționarilor persoane
juridice, de către reprezentantul/reprezentanții legali ai săi și se va stampila (daca persoana juridică are ștampilă)
ix
în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal
ii
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