
S.C. 2X1 HOLDING CAPE MIDIA SHIPYARD S.A. 
Năvodari, Portul Midia, Incinta Șantierului Naval, Jud. Constanța 
J 13/683/1991 
CIF RO 1862896 
capital social subscris și vărsat : 1.457.735 lei 
număr total de acțiuni :  

 
 

PROCURA SPECIALA 
 

(Imputernicire) 
 

Prin prezenta subscrisa/subsemnatul(a).................................. cu domiciliul/sediul social 

in....................................................................................................................................... 

posesor al  C.I./B.I. seria ..... nr................... eliberat(a) de .............................. la data de 
....................avand CNP.................................../sau/înmatriculată sub nr. J ............................., CIF 
.................................., in calitate de actionar al S.C. 2X1 HOLDING CAPE MIDIA SHIPYARD S.A., 
detinator a unui numar de ............. actiuni, ceea ce imi confera dreptul la un numar de voturi egal cu 
numarul de actiuni ce le detin, reprezentând .........% din totalul numărului de acţiuni emise şi al 
numărului de voturi ce pot fi exprimate, numesc pe domnul/doamna 
............................................................. domiciliat(a) in 
................................................................................................................. posesor/posesoare a C.I./B.I. 
seria ....... nr. ................. eliberat(a) de ............................. la data de .......................... avand C.N.P. 
......................................... sa ma reprezinte în sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. 
2X1 HOLDING CAPE MIDIA SHIPYARD S.A. care va avea loc la data de 16.10.2013 ora  10.00  la 
sediul societatii din Loc. Navodari, Portul Midia, Incinta Santierului Naval, jud. Constanta, pentru a 
exercita dreptul de vot, aferent actiunilor pe care le detin, cu urmatorul mandat referitor la punctele 
inscrise pe Ordinea de zi: 
 
 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 
 
 

PUNCTE ALE ORDINII DE ZI SUPUSE VOTULUI PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
Pct. 1 Alegerea unui administrator membru în Consiliul 
de Administrație pe locul ce va rămâne vacant urmare 
demisiei unui administrator ;  

 

  

Pct.2 Alegerea Președintelui Consiliului de 
Administrație urmare demisiei acestuia ; 
 

   

Pct.3 Aprobarea propunerii datei de 08.11.2013, ca data 

de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra 

carora se rasfrang efectele hotararii adoptate ; 

   

Pct.4 Împuternicirea D-lui Dorin Stănescu pentru a 
semna hotărârile ce vor fi adoptate și pentru a efectua 
formalitățile necesare pentru înregistrarea și punerea în 
aplicare a hotărârilor, precum și acordarea dreptului de 
a delega o altă persoană pentru efectuarea formalităților 
anterior menționate. 
 

   

- votul va fi exprimat prin marcarea cu un “ X “ într-o singură căsuţă, corespunzătoare intenţiei de vot, respectiv 
“pentru“ , “impotriva ” sau “ abţinere “ , pentru fiecare punct în parte 
 



In cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare, aceasta procura este valabila si pentru urmatoarea 
Adunare Generala convocata pentru data de 17.10.2013 în acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu aceeasi ordine 
de zi. 
 
 
 
Data: ...........................       SEMNATURA ACTIONARULUI, 
          
 
 

............................................................................................................... 
(numele, prenumele/denumirea acţionarului, cu majuscule) 

NOTA:  
 Pentru punctul 1 la alegerea unui membru al Consiliului de administratie urmeaza a se 

distribui buletine de vot cu caracter secret conform art. 14 pct.5 din Actul Constitutiv si art. 
130 din Legea nr. 31/1990 republicata 

 Pentru punctul 2 la alegerea Președintelului Consiliului de administratie urmeaza a se 
distribui buletine de vot cu caracter secret conform art. 14 pct.5 din Actul Constitutiv si art. 
130 din Legea nr. 31/1990 republicata 

 


