
SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE

MUNTENIA S.A.

PROCURĂ SPECIALĂ1 DE REPREZENTARE

LA ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR S.I.F. MUNTENIA S.A.

DIN DATA DE 14/15 APRILIE 2014

Subsemnatul(a),  
  Numele  si  prenumele detinatorului  de  valori  mobiliare      

posesor/posesoare a/al  actului  de identitate  seria  _____ numărul

___________, eliberat de către _______________, la data de __________________, cod numeric personal 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ,
domiciliat(ă) în ______________________________________________________________________ , deţinător/ deţinătoare a unui număr de
_________ acţiuni  emise de S.I.F.  MUNTENIA S.A.,   reprezentând ____% din  numărul  total  de acţiuni  emise de societate,  înregistrate în
Registrul Acţionarilor Societăţii la data de referinţă (i.e. 28.03.2014),  ce dau dreptul la ________ voturi, 
numesc prin prezenta pe
(Se va completa în cazul în care împuternicitul este persoană fizică):  

                                    Numele si prenumele                       
posesor/posesoare

a/al actului de identitate seria ____ nr. ___________,   eliberat de către _________________________, la data de _________________, cod
numeric personal |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |, domiciliat(ă) în __________________________________________,  

(Se va completa în cazul în care împuternicitul este persoană juridică): 
                 Denumirea persoanei juridice                  

 , funcţionând în

conformitate  cu  legile  din  ____________________având  sediul  social  în  __________________________________  înregistrată  la
__________________________________3 cu  nr.  ___________________,  Cod  Unic  de  Identificare  ____________________4,  legal
reprezentată prin ____________________________________, în calitate de __________________________,

ca împuternicit  al  meu în Adunarea Generala a Actionarilor,  ce va avea loc la data  de 14.04.2014 ora 08 30 la  Sala Alexandru Ioan Cuza
amplasată la etajul 4 în sediul Camerei de Comerţ şi Industrie a României din Bucureşti, Blvd. Octavian Goga nr. 2, sector 3, sau la data stabilită
pentru a doua convocare (i.e. 15.04.2014, acceaşi oră şi locaţie), în cazul în care nu sunt întrunite condiţiile de cvorum la data primei Adunări,
 
să exercite drepturile de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în registrul acţionarilor SIF MUNTENIA S.A., după cum urmează:

Pentru Împotrivă Abţinere

 1. Se aprobă situaţiile financiare anuale ale SIF Muntenia S.A. pentru exerciţiul financiar
2013 pe baza  discuţiilor  şi  a  rapoartelor  prezentate  de administratorul  SAI  Muntenia
Invest  S.A.,  auditorul  financiar  KPMG  Audit  S.R.L.  şi  Consiliul  Reprezentanţilor
Acţionarilor (CRA).

 2. Varianta  I: Se  aprobă  propunerea SAI  Muntenia  Invest  S.A.,  administratorul  SIF
Muntenia S.A., cu privire la repartizarea profitului net în sumă de 131.099.046 lei, aferent
exercițiului  financiar  2013,  după  cum  urmează:  dividende (cuvenite  acționarilor
înregistraţi  ca atare la data de înregistrare aprobată de Adunare)  în sumă de  0 lei  ,
respectiv alte rezerve (pentru surse proprii de finanțare) în sumă de 131.099.046 lei. 

SAU

Varianta  II: Se  aprobă  propunerea SAI  Muntenia  Invest  S.A.,  administratorul  SIF
Muntenia S.A., cu privire la repartizarea profitului net în sumă de 131.099.046 lei, aferent
exercițiului  financiar  2013,  după  cum  urmează:  dividende (cuvenite  acționarilor
înregistraţi ca atare la data de înregistrare aprobată de Adunare) în sumă de 111.371.039
lei (0,138 lei brut pe acțiune), respectiv alte rezerve (pentru surse proprii de finanțare) în
sumă de 19.728.007 lei. 

1 Pentru a asigura completarea corectă a prezentului formular, vă rugăm să consultaţi Procedura privind exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă şi prin împuterniciţi cu privire la  Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.I.F.
MUNTENIA S.A. din data de 14/15 aprilie 2014, disponibilă pe pagina de internet www.sifmuntenia.ro.

2 Sau echivalent.
3 Se va indica Oficiul Registrului Comertului sau orice alta autoritate relevanta din tara de origine la care actionarul este inregistrat.
4 Pentru împuterniciţii persoane juridice străine se va indica echivalentul Codului Unic de Înregistrare (dacă există).

http://www.sifmuntenia.ro/


Pentru Împotrivă Abţinere

 3. Se aproba distribuirea dividendelor începând cu data de 01.09.2014, cu suportarea de
către acţionari a cheltuielilor de distribuire.

 4. Se aprobă Programul  de administrare  a  SIF  Muntenia  S.A.  şi  Bugetul  de venituri  şi
cheltuieli pentru exerciţiul financiar al anului 2014.

 5. Se aprobă efectuarea înregistrărilor contabile privind prescrierea dreptului de a solicita
plata  dividendelor  neridicate  timp  de  trei  ani  de  la  data  exigibilităţii  lor,  în  sumă  de
12.804.304,56 RON, si trecerea pe rezerve a sumei neachitate.

 6. Se aprobă data de 05.05.2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art.
238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Data: _______________________________

Semnătură acţionar persoana fizica

Numele si prenumele acţionarului persoana fizica
(cu majuscule)


