
@@
410605 Oradea
Str Uzinelor Nr I, jud Bihor

S"C" IT,{.IIIT s.n.
Nr.Reg.Com. J05/173/199'1 Capital Socral 17 766 860 lei Tel: 0259 451026; 0359 401677

cut Ro 54620 Fax:0259 462066; 0359 401676
e-mail: office@uamt.ro

PROCURA SPECIALA de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
SC UAMT SA Oradea convocata pentru data de 25-26.04.2012

Subsemnatul (numele, prenumele actionarului persoana

fizica sau ale reprezentatantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentart legal al
(se va completa numai pentru actionari persoane

juridice) identificat ca actionar in Registrul Actionarilor cu CIIBI/CUL.. avand
domiciliul/sediul in.................... detinator a ................. actiuni reprezentand............oh
din totalul de 39.481 .91 1 actiuni emise de Societatea Comerciala UAMT SA Oradea, care imi
confera dreptul la ..................voturil in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor reprezentand
............% din totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta pe ..................
domiciliat in ............................... str....... , b1......, sc......., ap.... posesor aI
B.l./C.I./pasaport seria .........., ff............. ca rcprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor SC UAMT SA ORADEA ce va avea loc in data de 25.04.2012, ora 1500, la sediul
societatii sau in data d,e 26.04.2012,1a aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar
putea tine la prima convocare, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul
Actionarilor, la sfarsitul zilei de 12.04.2012.

Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raporlului de gestiune al Consiliului de Administratie
si a Raportului Anual intocmit conform Regulamentului CNVM, pe anul 201 1;

Pentru Impotriva ....... Abtinere .......

2. Prczentarea si supunerea spre aprobare a Bilantului contabil, a contului de profrt si pierderi si a
propunerii Consiliului de Administratie de repartizarc la rezerye a profitului anuiui 201 1 ;

Pentru Impotriva ....... Abtinere .......

3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului Auditorului Financiar pentru anul 201 i ;
Pentru Impotriva ....... Abtinere .......

4. Descdrcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciliul financiar 201 1 ;

Pentru Impotriva ....... Abtinere .......

5. Prezentarea si supunerea spre aprobare a proiectului "Bugetului de Venituri si Cheltuieli" pentru
arr';] 2012.

Pentru Impotriva ....... Abtinere.......

Aprobarea contractului de cumparare in leasing financiar
automate de decupare-ambutisare cu comanda numerica;

BRD Sogelease a doua prese

Pentru Impotriva .......

pnn6.

Conform acluui Consl tuliv slSC UAIMT SA o acru.e da dreptu ta unvortnAdunarea Generata a Aclonaritor

Abtinere .......



7. Aprobarea programului de investitii 201212013, reprezentand:
a) parlicipare in constituirea unui showroom si seruice auto;
b) investitii in achizitii de actiuni de pe piata de capital;
c) participarea in proiecte cu finantare din fonduri europene in domenii industriale si
agricole;
d) achizitii terenuri agricole si dezvoltari de culturi vegetale si animale;
e) achizitii in sistem leasing, rate, credite, de utilaje tehnologice de ultima generatie care sa
determine productivitati superioare ale muncii pentru activitati de ambutisari la rece, injectie
mase plastice, taiere si modelare tevi, modelare sarme si altele;
f) achizitii terenud intravilane / extravilane pentru investitii.
Pentru....... Impotriva ....... Abtinere ....._.

8. Aprobarea datei de 16.05.2012 ca data de inregistrare, conform art.238, alin.l din Legea
297 /2004 privind piata de capital pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang
hotararile adoptate in sedinta AGA din data de 25-26.04.2012.

Abtinere.......

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discretionara de vot reprezentantului mai sus numit asupra
problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei.

Data acordarii procurii

(numele, prenumele actionqrului persoqnafizica sau a reprezentantului legal al qctionarului persoanq juridicq, cu
majuscule )

(semnqtura actionarului persoanafizica sau q reprezentqntului legal al actionarului persoana juridicq si stampila)


