PROCURA SPECIALĂ
pentru participare la Adunarea Generala Extraordinara A Actionarilor
SC Mechel Campia Turzii SA
Convocata pentru data de 13-14 aprilie 2010 ora 12,00
Subscrisa/subsemnatul……………………………………persoana juridica/fizica
romana, cu sediul/domiciliul in localitatea…………………..str………………………..
Nr…..bl……sc…..ap……judet………………inmatriculat
la
…………..sub nr.
..…/………/…….CUI……………………………………posesor
al
BI/CI/Pasaport
seria……..nr……….eliberat de ………………….la data de…………………………….
CNP…………………………..,in calitate de actionar la SC MECHEL CAMPIA TURZII
SA cu un numar de …………… actiuni,care ne/imi confera dreptul la ……….voturi in
Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor, prin prezenta, imputernicim (esc) cu
puteri
depline
pe
d-l.
………………………….,domiciliat
in
localitatea…………………….str……………….nr…..bl…..sc…..ap…..,jud…………..
…… posesor al BI/CI/Pasaport seria …. nr…….. eliberat de ………………. la data de
…………………. CNP……………………………... să participe, sa ne/ma reprezinte si
sa voteze la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata pentru data de
13-14 aprilie 2010,ora 12.00 la sediul societatii din Campia Turzii ,str. Laminoriştilor
nr.145 Jud. Cluj cu numarul de voturi aferente actiunilor detinute de noi/subsemnatul in
numele si pe seama noastra/subsemnatului(ei) dupa cum urmeaza:
Punctul 1 din ordinea de zi :
a. Aprobarea încheierii contractului de credit, între Erste Group Bank AG Austria
direct şi/sau prin Banca Comercială Română, în beneficiul SC Mechel Câmpia
Turzii S.A., împreună cu SC Mechel Târgoviste SA şi SC Ductil Steel SA, în
valoare totală de 30.000.000 Euro pentru finanţarea capitalului de lucru.
PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Punctul 2 din ordinea de zi:
b. Aprobarea constituirii garanţiilor în scopul garantării executarii Contractului de
credit menţionat la pct. a) a prezentei decizii, potrivit condiţiilor acestuia.
PENTRU

c.

IMPOTRIVA

ABTINERE

Punctul 3 din ordinea de zi:
Aprobarea modificărilor în statut şi actualizarea actului constitutiv referitor la
reducerea numărului de membrii al consiliului de administraţie.
PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

d.

Punctul 4 din ordinea de zi:
Propunerea ca data de înregistrare conform art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004
pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în
adunarea generală extraordinară să fie data de 30.04.2010.
PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Prezenta se emite in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990 modificata si
completata si a reglementarilor CNVM , în trei exemplare , din care un exemplar se va
depune la sediul societatii, un exemplar va fi pastrat de catre mandatar pentru dovedirea
calitatea la solicitarea secretariatului tehnic al adunarii, iar exemplarul 3 se va pastra de
entitatea/persoana emitenta.
Subscrisa/subsemnatul(a) …………………………….. semnez prezenta procura
speciala in deplina cunostinta de prevederile Legii nr.31/1990 republicata si inteleg ca ea
trebuie depusa in forma sa originala la sediul societatii pana la data de 09 aprilie 2010 .

SEMNEAZA
(actionarul)
Persoana fizica / juridica
(se trece numele sau denumirea clar si complet)

_______________________
Stampila (pentru persoana juridică)

