
 

-exemplar pentru acţionar, împuternicit, emitent- 

 

PROCURĂ SPECIALĂ 

 

Subsemnatul(a) ……………..…………..…….. având CNP …….……..………………………, posesor al 

B.I./C.I. seria ….., nr……….…., deţinător a ……..…… acţiuni (…….% din capitalul social) emise de 

societatea UAMT S.A. care îmi conferă dreptul la ….………. voturi în Adunarea Generală Extraordinară a 

Acţionarilor societăţii UAMT S.A., împuternicesc prin prezenta pe d-nul/d-na 

……………..…………………..…...….., posesor al B.I./C.I. seria ……., nr. ………..…., având CNP 

……………………….…………………, ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a 

Acţionarilor societăţii UAMT S.A. care va avea loc în data de 22.01.2021, la ora 10:00, la sediul societăţii, sau 

la data ţinerii celei de a doua, în cazul în care cea dintâi nu se poate ţine, respectiv la data de 23.10.2021, să 

exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în Registrul acţionarilor, după cum urmează:  

 

1. Ratificarea hotărârii Consiliului de Administrație din data de 30.10.2020 de aprobare a reînnoirii 

liniei multiprodus de la entitatea finantatoare în valoare de 15.000.000 lei și de garantare a acestei 

linii de credit cu creanțe ale Societății UAMT S.A., prezente și viitoare actului de reînnoire. 

 

Pentru Împotrivă Abţinere 

   

 

2. Ratificarea demersurilor Consiliului de Administrație de restructurare a structurii personalului 

angajat prin desfiintarea unui număr de posturi de până la 26 % din efectivul inițial, fapt 

determinat de reducerea semnificativă a comenzilor făcute de clientii automotive, comenzi care s-

au redus cu până la 60% urmare a măsurilor luate la nivel național și mondial pentru prevenirea 

răspândirii COVID – 19. 

 

Pentru Împotrivă Abţinere 

   

 

3. Continuarea de către Consiliul de Administrație a demersurilor de valorificare a bunurilor care nu 

sunt utilizate în activitatea curentă de producție automotive, conform hotărârilor anterioare 

aprobate de catre acționari in AGA prin: 

3.a. vanzari 

3.b. inchiriere 

Scopul aplicarii punctelor 3.a. 3.b. este asigurarea de venituri suplimentare, precum si a conservarii 

bunurilor in conditii optime. 

Pentru Împotrivă Abţinere 

   

 

4. Aprobarea datei de 19.02.2021 ca data de de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie 

pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 18.02.2021 ca ex-date. 

Pentru Împotrivă Abţinere 

   

 

Prin prezenta, subsemnatul(a) dau/nu dau putere discreţionară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra 

problemelor care nu au fost identificate şi incluse în ordinea de zi până la data prezentei. 

 

Data          Numele şi prenumele  

 …………………                                   ………..……………………. 

       Semnătura  

                      ………..……………………. 


