PROCURA SPECIALA
Subsemnatul(a)/Subscrisa ______________________________________detinator a ________ actiuni emise de
S.C. GALFINBAND S.A. Galati, numesc prin prezenta pe (numele si prenumele) _________________________________ din
(adresa) _____________________________________ , posesor al B.I./C.I. (sau alt tip de document de identitate valabil)
seria _______ nr. ________________ eliberat (a) de ____________________ la data de ____________, ca reprezentant al
meu la lucrarile si deliberarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. ce va avea loc la
data de 17.01.2015, orele 13.00 , la sediul S.C. GALFINBAND S.A. Galati din Soseaua Smardan nr. 2A sau, in cazul in care
cea dintai sedinta nu s-ar putea tine, pentru data tinerii celei de-a doua sedinte din data de 18.01.2015, in acelasi loc ca la
prima convocare, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor, avand putere de vot
asupra punctelor din ordinea de sedinta, dupa cum urmeaza :
1.
Prezentarea raportului Consiliului de Administratie
in vederea informarii corecte a actionarilor, intocmit in
conditiile art. 117 indice 2 din Legea nr. 31/1990,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu
urmatorul cuprins:
a) cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor
pe o piata reglementata respectiv tranzactionarii în cadrul
unui sistem alternativ de tranzactionare;
b) prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor
alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate
actiunile societatii.

Pentru

Vot
Impotriva

Abtinere

2.
Aprobarea de catre actionari a demersurilor
legale necesare în vederea admiterii la tranzactionare a
actiunilor emise de societate:
a) pe o piata reglementata -BVB;
b) în cadrul unui sistem alternativ de
tranzactionare - AeRO;

Pentru

Vot
Impotriva

Abtinere

conform ordinii de zi din convocator.
Modalitate de vot:
se va bifa o singura optiune
bifarea a doua sau mai multe optiuni atrage anularea votului

Data ____________
(numele si prenumele, cu majuscule)
_____________________________

(semnatura)
______________________________

3.
Aprobarea imputernicirii D-lui Teodor Daniel, cu
indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru
inregistrarea hotararilor adoptate de AGEA la ONRC, cat si
pentru indeplinirea oricaror alte formalitati necesare.

Pentru

Vot
Impotriva

Abtinere

4.
Aprobarea
datei de 30.01.2015 ca data de
inregistrare, conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.

Pentru

Vot
Impotriva

Abtinere

