
SC CEPROHART SA BRAILA
J09/649/1991
CUI : RO2269251
Braila, B-dul AL.I.Cuza , nr.3

           IMPUTERNICIRE    SPECIALA PENTRU
                             ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 26.04.2017/27.04.2017

SC CEPROHART SA BRAILA

Subsemnatul(a)/Subscrisa  _________________________________  (numele, 

prenumele/Denumirea  actionarului  reprezentat,  cu  majuscule),  cu  domiciliul/  sediul  in 

______________,  str.________________,  nr.______,  bl._____,  et.____,  ap.____,sector/judet 

____________, identificat cu CI/BI/, seria____ nr. ___________, emis de ________________, la 

data de ___________, cu valabilitate pana la__________, CNP ________________/ inregistrata 

in  Registrul  Comertului____________,  sub  nr.___________,  CUI:___________,  reprezentat 

prin (nume, prenume, functia reprezentantului legal al societatii- pentru actionar persoana 

juridica)  ______________________________detinator  a   ________  actiuni,  emise  de 

CEPROHART S.A BRAILA („Societatea”), reprezentand______% din capitalul social, care imi 

confera  dreptul  la   __________voturi in  Adunarea  Generala  Ordinara  a  Actionarilor 

CEPROHART SA Braila, in calitate de MANDANT, numesc prin prezenta pe (nume- prenume 

/denumire  reprezentant  ales)______________________,  cu  domiciliul/sediul  in 

_____________,Str._________________,nr.______,bl._____,et.____,ap._____,sector/judet____

_______,  identificat  cu  CI/BI,  seria____,nr.___________,emis  de__________________,cu 

valabilitate  pana  la___________,CNP:_________________/inregistrata  in  Registrul 

Comertului____________,sub  nr.____________,CUI:____________,reprezentat  de  (nume 

reprezentant  al  reprez-persoana  juridica)Dl./Dna.____________________,in  calitate  de 

MANDATAR, sa ma reprezinte in  Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CEPROHART 

SA Braila, care va avea loc in Mun. Braila, B-dul Al.I.Cuza, nr.3, in data de 26.04.2017, de la 

ora 11.00, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de  27.04.2017, de la ora 

11.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care cea dintai nu se va putea tine si sa  

exercite drepturile de vot aferente detinerilor mele de _________ actiuni, inregistrate in Registrul  

Actionarilor  SC Ceprohart SA Braila la data de referinta 12.04.2017, dupa cum urmeaza:



OZ HOT. Textul propunerilor de hotarari supuse votului P I A
1. 1 Aproba  Raportul  de  gestiune  al  administratorilor 

privind  activitatea  societatii  desfasurata  in  anul 
financiar 2016

2 2. Aproba continutul  raportului comisiei de cenzori cu 
privire la situatiile financiare anuale ale societatii in 
anul 2016.

3. 3. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor 
societatii in baza rapoartelor prezentate la punctele 
1 si 2 de pe ordinea de zi.

4. 4. Aproba situatiile financiare anuale pentru anul 2016 
(bilantul  contabil  pe  anul  2016  si  anexele  sale, 
Contul de profit si pierdere).

5. 5. Aproba  Bugetul  de  Venituri  si  Cheltuieli  pe  anul 
2017,  programul  de  activitate  si  programul  de 
investitii ce se vor derula in anul financiar 2016

6. 6. Aproba revocarea din calitatea de administratori  a 
D-lui Palos Vladimir si a D-lui Sava Ioan, urmare a 
demisiilor  acestora,  inregistrate  la  sediul  societatii 
Ceprohart  SA  Braila,  in  data  de  09.02.2017,  sub 
nr.350 si sub nr.349

7. 7. Aproba completarea locurilor vacante in Consilul de 
Administratie  al  Ceprohart  SA  Braila  (numit  prin 
HOT.AGOA nr.2 din 28.01.2016, pentru un mandat 
de  patru  ani,  respectiv,   pe  perioada  01.02.2016- 
01.02.2020), prin numirea unor noi administratori ai 
societatii,  pentru  un  mandat  cu  durata  de  la 
26.04.2017 pana la 01.02.2020.

8. 8. Aproba prelungirea mandatului actualilor cenzori ai 
societatii, pentru o perioada de trei ani (aprilie 2017- 
aprilie 2020).

9. 9. Aproba data de 18.05.2017 ca data de inregistrare 
a  actionarilor  asupra  carora  se  rasfrang  efectele 
hotararilor  adoptate  de  catre  adunarea  generala 
ordinara  a actionarilor  societatii  si  data ”ex-date” 
17.05.2017,  ca  data  de  la  care  instrumentele 
financiare  obiect  al  hotărârilor  organelor  societare 
se  tranzactioneaza  fara  drepturile  care  derivă  din 
respectiva hotărâre.

10. 10. Aproba  imputernicirea  juristului  societatii,  D-na 
Dulgheru Geta,  sa procedeze la publicarea la MO 
partea  a  IV-a  si  inregistrarea  la  ORC  Braila   a 
HOT.AGOA  adoptate  in  AGOA  din  data  din 
26.04.2017 (prima convocare)  sau din  27.04.2017 
(cea de a doua convocare).

Pentru fiecare punct al ordinii de zi, conform optiunii personale, se va marca cu X numai una din casutele 
aferente votului: Pentru(P), Impotriva(I) sau Abtinere(A).

Nume si prenume Semnatura

__________________________                                                     ________________________________

Data:____________________

Precizări  privind  completarea  Imputernicirii  speciale  pentru  Adunarea  generala  ordinara  a  
actionarilor CEPROHART  SA BRAILA - 26.04.2017, orele 11,00



Vă recomandăm să vă exercitaţi  dreptul  de acţionar,  potrivit  prevederilor  legale,  consultând Materialele 
informative corespunzatoare fiecarui punct de pe ordinea de zi a adunarii generale, şi procedurile de vot 
aprobate de Consiliul  de Administraţie  si  puse la dispoziţia  acţionarilor  la sediul  societăţii-  Braila,  B-dul 
Al.I.Cuza, nr.3, secretariat, tel 0239/619734, in zilele lucratoare (luni-vineri, orele 9-16) şi pe site-ul societatii 
www.ceprohart.ro.

Instrucţiuni de completare a Imputernicirilor Speciale:

1.Imputernicirea  Specială  se  completează  personal  de  către  acţionar,  în  trei  exemplare  originale:  un 
exemplar  rămâne  la  mandant  (acţionar),un  exemplar  se  va  înmâna  mandatarului(reprezentantului 
/imputernicitului) şi un exemplar se depune în original sub semnatură olografă insotita de o copie a actului  
de identitate si originalul Declaratiei reprezentantului  la sediul societatii până în data de 24.04.2017 ora 
11,00 sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în adunarea generală; 

2. Completaţi datele de identificare personale conform actului de identitate: nume, prenume, CNP; pentru 
persoane juridice se face menţiunea “reprezentat prin”, conform inregistrarilor de la Depozitarul Central sau 
documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal ce vor însoţi imputernicirea.

3.  Cand  optaţi  pentru  un  mandatar  pentru  care  se  completează  urmatoarele  date:  nume şi  prenume 
mandatar, adresa, CNP/CUI. 

4. Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana (alta decat reprezentantul legal) va depune la 
sediul societatii, pana in data de 24.04.2016, ora 11,00 Imputernicirea Speciala semnata de reprezentantul  
legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul 
de identitate al participantului (mandatarului) la adunare. 

5. Calitatea de actionar precum si calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la 
data de referinţă, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care datele privind calitatea de actionar sau 
reprezentant  legal  nu  au  fost  actualizate  la  Depozitarul  Central  de  către  acţionarul  persoană  juridică 
corespunzator datei de referinţă, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator 
eliberat de registrul comerţului,  în copie conformă cu originalul,  sau orice alt document emis de către o 
autoritate competentă, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului convocator. Actionarii  
persoane fizice, care nu au datele actualizate la Depozitarul central, vor transmite o copie dupa actul de  
identitate valabil.

7. Acţionarii pot să-şi desemneze reprezentantul in scris sub semnatura olografa sau printr-un document 
electronic  cu  semnatura  electronica  extinsa,  conform Legii  nr.  455/2001  privind  semnatura  electronica. 
Depunerea documentelor se face la sediul societatii (Braila, B-dul Al.I.Cuza, nr.3, la “secretariat”); in cazul 
unui  document electronic,  transmiterea acestuia se face prin e-mail la adresa  office@ceprohart.ro pana 
indata de 24.04.2017, ora 11,00.

8. Citiţi ordinea de zi şi conţinutul materialelor informative şi completati personal la fiecare punct al ordinii de 
zi opţiunea de vot prin bifare cu X în spaţiul corespunzător hotărârii de vot: P (pentru) sau I (impotrivă) sau A 
(abţinere). Votul discretionar nu este permis.

9. Semnaţi şi dataţi Imputernicirea Specială (stampilati daca sunteti reprezentantul legal al unui actionar –
persoana juridica). Imputernicirile Speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea imputernicirilor 
datate anterior. 
Unui actionar ii este permis sa acorde o Imputernicire Speciala unui singur mandatar. Imputernicirea este 
valabilă  numai  la  Adunarea  Generală  pentru  care  a  fost  acordată  (26.04.2017/27.04.2017)  şi  nu  dă 
mandatarului drept de dispoziţie asupra acţiunilor pe care le reprezintă sau a dividendelor aferente acestor 
acţiuni.
Mandatarul  va depune Declaratia  pe proprie raspundere sub semnatura olografa (insotita de o copie a 
actului de identitate) sau o va transmite ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform 
Legii  nr.455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa office@ceprohart.ro,  pana cel mai 
tarziu in data de 24.04.2017, ora 11,00. Acţionarii care au votat prin imputerniciri speciale îşi pot modifica 
opţiunea iniţială de vot  până la data limită de 24.04.2017, ora 11,00 fiind valabila ultima Imputernicirea 
Speciala depusa. Participarea directă a acţionarului în adunarea generală anuleaza orice alte opţiuni de vot 
transmise  anterior.  O persoană care  acţionează în  calitate  de  reprezentant  poate reprezenta  mai  mulţi 
acţionari, numărul acţionarilor astfel reprezentaţi nefiind limitat. 

mailto:office@ceprohart.ro

