
          Certificare emitent 

 

PROCURA SPECIALA 

solicitată de Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale Mecanica Ceahlău SA 

 

Subsemnatul______________________ identificat cu CNP/CUI_______________________ 

deţinător a______________ acţiuni emise de Societatea Comercială Mecanica Ceahlău SA 

(reprezentând_________% din numărul total de acţiuni) care îmi conferă dreptul 

la_________voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 

(reprezentând___________% din numărul total de drepturi la vot) numesc prin prezenta pe  

______________________________________________________________________________ 
(numele,prenumele, adresa şi CNP  reprezentantului ales de deţinătorul de valori mobiliare)                                                            

sau în absenţa acestuia pe_________________________________________________________ 
(numele,prenumele, adresa şi CNP  reprezentantului ales de deţinătorul de valori mobiliare)                                                            

sau pe________________________________________________________________________ 
(numele,prenumele,  adresa şi CNP  reprezentantului ales de deţinătorul de valori mobiliare)                                                            

ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la data de 04.09.2009, 

care îşi va desfăşura lucrările la sediul societăţii din municipiul Piatra Neamţ, Strada Dumbravei, 

nr. 6, sau la data celei de a doua convocări 05.09.2009, în acelaşi fel si în acelaşi loc (în cazul în 

care cea dintâi  nu s-ar putea ţine) să exercite dreptul la vot aferent deţinerilor mele înregistrate 

în registrul consolidat al acţionarilor SC Mecanica ceahlău SA la data de 21.08.2009 (data de 

referinţă), după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală  Extraordinară: P I A 

 

1) 

 
        1. Informare cu privire la acţiunile întreprinse în conformitate cu 

prevederile Hotărârii AGEA nr. 2 din 12.12.2008 privind continuarea 

operaţiunii de vânzare a activului situat în Piatra Neamţ, str. Aurel 

Vlaicu nr. 34. 

   

2) 2. Măsuri de îmbunătăţire a lichidităţii societăţii şi de extindere a 

obiectului de activitate.  

   

3) 

 
3. Majorarea valorii  capitalului social cu aport în numerar, în 

valoare de 8.000.000 lei prin emiterea unui număr de 80.000.000 acţiuni 

comune, nominative, dematerializate şi evidenţiate prin înscriere în cont, 

în valoare de 0,1 lei fiecare pentru realizarea obiectivelor prevăzute la 

punctul 2 din ordinea de zi. Preţul de emisiune este egal cu valoarea 

nominală. Rata de subscriere este de 0,500286226257. 

Subscrierea acţiunilor şi efectuarea integrală a vărsămintelor la 

capitalul subscris se vor efectua de către acţionarii societăţii, înscrişi în 

registrul acţionarilor la data de 21.09.2009. 

Termenul de preferinţă pentru  acţionarii societăţii este de 31 de zile 

de la data publicării hotărârii adunării generale extraordinare în 

Monitorul Oficial al Romaniei partea a patra. 

Subscripţia în cadrul majorării valorii capitalului social se efectuează 

în baza unei cereri de subscripţie tip, pusă la dispoziţia acţionarilor 

interesaţi de către societate. 

   

4) 4. Completarea Actului constitutiv al societăţii cu următoarele    



 activităţi secundare: 

3250 - Fabricarea de dispozitive,aparate şi instrumente 
medicale şi stomatologice 
3511 – Producţia de energie electrică 
3530 – Furnizarea de abur şi aer condiţionat 
4321 – Lucrări de instalaţii electrice; 
4322 – Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer 
condiţionat 
4329 – Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 
4643 – Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz 
gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor 
4649 – Comerţ cu ridicata a altor bunuri de uz 
gospodăresc 
4669 – Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente 
4674 – Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor 
de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire 

4778 – Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi în magazine 
specializate 

5) 

 
5. Stabilirea datei de 21.09.2009 ca dată de identificare a acţionarilor 

care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng 

efectele hotărârii AGEA. 

 

   

6) 6. Împuternicirea Consiliului de Administraţie pentru efectuarea 

tuturor formalităţilor necesare în scopul înregistrării, publicării şi 

ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale Extraordinare. 

 

   

 

 

 

 

 Data________________                                              semnătura deţinătorului de valori mobiliare 

                                                                                                        __________________ 

 

                                                                   

                                                                         nume, prenume deţinător de valor mobiliare 

                                                                                             _________________ 

 

 

          


