
PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE PENTRU PERSOANE JURIDICE
ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 

A  SOCIETĂȚII ABO MIX S.A. 

Prin prezenta, societatea...................................................................................., cu sediul social
în  ......................................................................,  înregistrată  la  Registrul  Comerţului  sub nr.
J......../........../........., CUI ........................ prin reprezentant legal ..................................... având
calitate  de .............................,  deținătoare  a  unui  număr  de  ................ acţiuni
reprezentând..................................., din totalul de 1.111.519 acțiuni emise de ABO MIX S.A.,
calitate  ce  ne conferă  dreptul  la  un  număr  de ..................... voturi  în  Adunarea  Generală
Ordinară  a  Acționarilor  societății  ABO  MIX  S.A.,  împuternicesc  prin  prezenta
pe  ..........................................,  posesor  a  C.I.  seria  ...............,  nr.  .................,  având
CNP: ..........................., cu domiciliul stabil în loc............................................. să reprezinte
societatea noastră în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ABO MIX S.A.,
care va avea loc la data de 23.04.2019 la ora 11:00 la sediul societății din loc. Satu Mare, str.
Depozitelor, nr. 31, judeţul Satu Mare, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, când cea
dintâi nu se poate ține la data de 24.04.2019 la aceeași oră și în același loc, să exercite dreptul
de vot aferent deținerilor noastre înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință
13.04.2019, pentru punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale societății ABO MIX S.A. la data
și pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, pe baza Raportului anual al
Administratorului aferent anului 2018 și a Raportului Auditorului Financiar Independent
asupra situațiilor financiare  anuale individuale ale societății ABO MIX S.A. la data și
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018.

o Pentru
o Împotrivă
o Abținere

2. Aprobarea  profitului  net  pe  anul  2018 şi  hotărârea  asupra  repartizării/nerepartizării
acestuia.

o Pentru
o Împotrivă
o Abținere

3. Aprobarea Proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli aferent exerciţiul financiar 2019.

o Pentru
o Împotrivă
o Abținere

4. Aprobarea Planului de investiţii aferent anului 2019.  

o Pentru
o Împotrivă
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o Abținere

5.  Aprobarea constituirii de garanţii reale mobiliare şi imobiliare, aprobarea contractării de
credite bancare precum şi vânzarea de imobile.

o Pentru
o Împotrivă
o Abținere

6. Împuternicirea  persoanelor  care  vor  semna  hotărârile  şi  vor  efectua  formalităţile  de
publicare.

o Pentru                                
o Împotrivă
o Abținere

7.  Propunerea  spre  aprobare  a  datei  de  21.05.2019,  ca  dată  de  identificare  a  acţionarilor
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA conform prevederilor Legii 297/2004 și a
datei de 20.05.2019 ca ex date.

o Pentru                                
o Împotrivă
o Abținere

Notă: Se va bifa cu ”X” căsuța corespunzătoare votului. Celelalte căsuțe nu se vor completa
cu nici un semn.

Prin prezenta se acordă putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra
problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.
Votul  dat  de  împuternicit,  în  numele  societății  noastre,  urmează  a  fi  considerat  votul
societății, fiindu-ne opozabil.

Data                                                                                           
 

Semnătura      

                
                                                                                                 
...............................
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