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SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE 
MUNTENIA S.A. 

PROCURA SPECIALA1 DE REPREZENTARE 
VOT SECRET 

LA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.I.F. MUNTENIA S.A. 
DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2015 

 
(Se va completa în cazul în care actionarul este persoana fizica): 
Subsemnatul ................................................................................................................................, identificat / 
identificata cu actul de identitate seria _____ numarul ______________, eliberat de către 
________________________, la data de _____________, cod numeric personal2  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |, 
domiciliat(ă) în _________________________________________________________, 
 
(Se va completa în cazul în care actionarul este persoana juridica): 
 
Subscrisa, _____________________________________________________________, societate care functioneaza 
în conformitate cu legile din ____________________, având sediul social în 
__________________________________ înregistrata la __________________________________3 cu nr. 
___________________,_____ Cod Unic de Identificare _______________________________,4 legal reprezentata 
prin ____________________________________ , în calitate de __________________________,  
 
 
detinator / detinatoare a unui numar de ............................ actiuni emise de S.I.F. MUNTENIA S.A, reprezentand 
.................% din numarul total de actiuni emise de societate, înregistrate în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 
referinţă (15.04.2015),  ce dau dreptul la ______________________ voturi numesc prin prezenta pe 
 
 
(Se va completa în cazul în care împuternicitul este persoana fizica): 
 ___________________________________________________ identificat / identificata cu actul de identitate seria 
____ nr. ___________,   eliberat de catre ______________________________, la data de 
___________________________, cod numeric personal |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |, domiciliat(a) în 
___________________________________________,   
 

Data: _______________________________ 
                                                                  Stampila actionarului persoana juridica  

Nume si prenume actionar persoana fizica 
(cu majuscule) 

 Nume si prenume reprezentant legal al actionarului - persoana juridica 
(cu majuscule) 

Semnatura actionarului – persoana fizica  Semnatura reprezentantului legal al actionarului persoana juridica 

 
 
                                                             
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 29/30 aprilie 2015, 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 împuternicitii persoane juridice straine se va indica echivalentul Codului Unic de Înregistrare (daca exista). 
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(Se va completa în cazul în care împuternicitul este persoana juridica): 
 ______________________________________________________ functionând în conformitate cu legile din 
____________________având sediul social în __________________________________ înregistrata la 
__________________________________

3
 cu nr. ___________________, Cod Unic de Inregistrare 

____________________
4
  legal reprezentata prin _________________________________________________, în 

calitate de _____________________________________, 
 
ca împuternicit al societatii în Adunarea Generala a Actionarilor, ce va avea loc la data de 29.04.2015 ora 0830 la 
Sala Alexandru Ioan Cuza,  amplasata la et. 4 din sediul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei din bd. Octavian 
Goga, nr. 2, sector 3, Bucuresti, sau la data de 30.04.2015 pentru a doua convocare (aceeasi ora si acelasi loc), în 
cazul în care nu sunt întrunite conditiile de cvorum la data primei adunari, sa exercite drepturile de vot aferent 
detinerilor înregistrate în registrul actionarilor SIF MUNTENIA S.A., dupa cum urmeaza: 
 

Rezolutii supuse aprobarii AGOA Pentru Impotriva Abtinere 

6. Se aproba alegerea a doi  membri ai Consiliului Reprezentantilor Actionarilor al SIF 
Muntenia pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului 
membrilor în funcție. 

   

1) Oana Diana CRETU    

2) Elena GIUREA    

3) Ion POPA    

4) Adrian STAVARU    
8. Se aproba prelungirea mandatului (numirea) KPMG AUDIT SRL ca auditor financiar pentru 

o perioada de 3 ani, incepind cu exercitiul financiar 2015, pina la 30 aprilie 2018.    

 
 
 

Data: _______________________________ 
                                                                  Stampila actionarului persoana juridica  

Nume si prenume actionar persoana fizica 
(cu majuscule) 

 Nume si prenume reprezentant legal al actionarului - persoana juridica 
(cu majuscule) 

Semnatura actionarului – persoana fizica  Semnatura reprezentantului legal al actionarului persoana juridica 

 
 


