
 

PROCURĂ SPECIALĂ 
 

Subsemnatul __________________________________________________________deţinător a ___________________acţiuni 

emise de S.C.”SOCEP”S.A. CONSTANŢA care îmi conferă dreptul la ___________________ voturi în adunarea generală a 

acţionarilor, numesc prin prezenta pe____________________________________ din ______________________ posesor al 

B.I/CI. seria _______ nr. _____________________, ca reprezentant al meu în adunarea generală extraordinară si ordinara a 

acţionarilor S.C. SOCEP S.A. C-ŢA care vor avea loc la data de 22/23 septembrie  2008, orele 08:30 respectiv 23/24 

septembrie  2008, orele 10,30 la sediul societatii din Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, sala de protocol, etaj 1 sa exercite 

dreptul la vot aferent acţiunilor mele înregistrate la Registrul Acţionarilor, asupra următoarelor probleme: 

 

I. ORDINEA DE ZI pentru AGA EXTRAORDINARA 

 
Nr 
crt 

 

Punct al Ordinii de zi- supus la vot 

 

DA 

 

NU 

 

ABTINERE 

1. Aprobarea modificarii statutului si contractului de societate sub forma unui inscris 

unic cu denumirea de Act Constitutiv 

   

2. Aprobarea datei de   13.10.2008 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea 

nr. 297/2004, privind piata de capital. 

   

 

 II. ORDINEA DE ZI pentru AGA ORDINARA 

Nr 
crt 

 

Punct al Ordinii de zi- supus la vot 

 

DA 

 

NU 

 

ABTINERE 

 

a) Alegerea membrilor Consiliului de administratie pentru cazul in care nu 
se foloseste metoda votului cumulativ: 

    

Musaloiu Ion    

Rusali Andrei    

Epure Mario    

Dragoescu Mihaela Deniza    

Ianca  Cristian 

 

   

Carapiti  Dumitru    

Samara  Alexandru    

Grasu  Stelian    

 

    b) In cazul in care se aplica metoda votului cumulativ, voturile    cumulate(numarul 

de actiuni detinute inmultit cu 5-numarul administratorilor care compun consiliul de 

administratie) se vor distribui astfel: 

VOTURI CUMULATE 

ALOCATE 

Musaloiu Ion  

Rusali Andrei  

Epure Mario  

Dragoescu  Mihaela Deniza  

Ianca  Cristian  

Carapiti  Dumitru  

Samara  Alexandru  

Grasu  Stelian  

 

 

1. 

 DA NU ABTINERE 

2. Numirea membrilor consiliului de administratie pe functii.     

3. Stabilirea indemnizatiilor si a altor avantaje ce se vor acorda administratorilor.    

4. Aprobarea datei de 13.10.2008 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 

297/2004, privind piata de capital. 

   

 

Data________________________ 

  

____________________________________                      ____________________________________ 
 NUMELE ŞI PRENUMELE DEŢINĂTORULUI                       SEMNĂTURA DEŢINĂTORULUI DE VALORI 

DE VALORI MOBILIARE CU MAJUSCULE          MOBILIARE (sau reprezentantului  actionarului persoana  

(sau reprezentantului actionarului persoana juridica)         juridica si stampila) 


