
 

-exemplar pentru acţionar, împuternicit, emitent- 

 

PROCURĂ SPECIALĂ 

 

Subscrisa ……………………………………., cu sediul în …………..……..……………., înregistrată la 

O.R.C. de pe lângă Tribunalul ………………….. sub nr. J…………………, având CUI …………….., prin 

reprezentantul legal …………..……….……………………., având calitatea de ………………..………..,  

deţinătoare a ……..…… acţiuni (…….% din capitalul social) emise de societatea UAMT S.A. care ne conferă 

dreptul la ….………. voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii UAMT S.A., 

împuternicim prin prezenta pe d-nul/d-na ……………..…………………..…...….., posesor al B.I./C.I. seria 

……., nr. ………..…., având CNP ……………………….…………………, ca reprezentant al nostru în 

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii UAMT S.A. care va avea loc în data de 29.08.2022, 

la ora 11:00, 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 30.08.2022, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor noastre înregistrate în Registrul 

acţionarilor, după cum urmează: 

  
1. Aprobarea vanzarii terenului proprietatea UAMT S.A. situat in municipiul Oradea, strada Ady 

Endre nr.53, judetul Bihor, inscris în CF 176442 Oradea si CF 177042 Oradea, la pretul de 

800.000 lei. 

Pentru Împotrivă Abţinere 

   

 

2. Aprobarea vanzarii terenului proprietatea UAMT S.A. situat in municipiul Oradea, strada Ady 

Endre nr.63, judetul Bihor, inscris în CF 170774 Oradea si CF 171809 Oradea, la pretul de 

900.000 lei. 

Pentru Împotrivă Abţinere 

   

 

3. Aprobarea mandatarii Președintelui Consiliului de Administratie pentru negocierea pretului, 

stabilirea modalitatii de plata si a clauzelor contractului/contractelor de vanzare a terenurilor 

aprobate spre vanzare. 

Pentru Împotrivă Abţinere 

   

 

4. Aprobarea datei de 15.09.2022 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru 

identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 14.09.2022 ca ex date. 

Pentru Împotrivă Abţinere 

   

 
Prin prezenta, subscrisa dăm/nu dăm 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         Denumirea societăţii  

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

        Numele şi prenumele reprezentantului legal 

        ………..……………………. 

        Semnătura şi ştampila 


