PROCURĂ SPECIALĂ
Subsemnatul(a)/Subscrisa
__________________________________________________________________________
(Numele, prenumele/denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)
cu domiciliul/sediul în ______________________, str. _______________________________ nr.
_____, bl. __, et. ___, ap. ___, sector/județ ________________, țara _______________, identificat
prin CI/BI/Pasaport/Legitimație de ședere seria ____, nr. ___________, eliberat de
____________________, la data de ________________, / înregistrată în Registrul Comerțului sub
nr. _____________________, CUI ________________________, prin reprezentantul legal
Dl./Dna._______________________________, deținător a ______________ (număr) acțiuni la
Societatea Comercială “IOR” S.A., care îmi conferă dreptul la ______________ (număr) voturi în
Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor, numesc prin prezenta pe
____________________________________________
(numele, prenumele reprezentantului, procurii speciale)

din _______________________________________________________________________
(adresa reprezentantului ales de acționar),

posesor al B.I./C.I. seria ___, nr _______, eliberat de _______________, la data de _________
sau, în absența acestuia pe
____________________________________________
(numele, prenumele reprezentantului, procurii speciale)

din _______________________________________________________________________
(adresa reprezentantului ales de acționar),

posesor al B.I./C.I. seria ___, nr _______, eliberat de _______________, la data de _________
ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor care va avea
loc la data de 17.08.2017, ora 08 00 la sediul ales din Str. Gheorghe Petrascu, nr. 67 A, sector 3,
București, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor,
după cum urmează:
1.

Aprobarea vânzării, prin licitație deschisă cu strigare, după regula licitației competitive
sau olandeze, respectiv la un preț în urcare sau in scădere în funcție de raportul dintre
cerere și ofertă , a activului Teren intravilan și construcție descompletată nr. cadastral
7389/4. Carte funciară nr.202379.
PENTRU ______ ÎMPOTRIVĂ ______ ABȚINERE ______

2. Aprobarea radierii de la Oficiul National al Registrului Comertului a membrilor
Consiliului de Administratie ale caror mandate au expirat, respectiv: doamna Pistol
Mariuca Oana, doamna Hancia Nicoleta, doamna Preda Mihaela, domnul Pop Raul
Calin.
PENTRU ______ ÎMPOTRIVĂ ______ ABȚINERE ______

3. Aprobarea prelungirii contractului de locatiune nr.4903/11.02.2007 incheiat cu
TELEKOM ROMANIA MOBILE, pentru o perioada de patru ani.
PENTRU ______ ÎMPOTRIVĂ ______ ABȚINERE ______

Data: _____________
____________________________________
(Semnătura actionarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană
juridică lângă care se aplică ștampila acționarului persoană juridică)
____________________________________
(Numele, prenumele acționarului persoană fizică sau al reprezentantului legal al acționarului
persoană juridică, în clar, cu majuscule)

Procura specială a fost redactată în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la
mandant, un exemplar se va înmâna mandatarului și un exemplar se va depune la sediul S.C. IOR
S.A. până la data de 14.07.2017, ora 15 00 (data înregistrării la secretariatul SC IOR SA) în plic
închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ
ORDINARA/EXRAORDINARA A ACŢIONARILOR "

