PROCURĂ GENERALĂ

Subsemnatuli_____________________________(nume, prenume al acţionarului
persoana fizică), identificat prin _______(act de identitate), seria ______, numărul
___________, emis de către _____________________, la data de________________,
domiciliat în localitatea __________________________________________________,
cod numeric personal ________________________ ,

sau

Subscrisaii_______________________________(denumirea
acţionarului
persoană
juridică), cu sediul social în localitatea
___________________________________________, înregistrată la Oficiul registrului
Comerţului/_____________ (autoritatea similară - pentru persoane juridice nerezidente)
sub nr._______________,având Cod Unic de Inregistrare_______________________,
reprezentată legaliii prin ________________________________________,
în calitate de acționar al următoarelor societăți:
•

Societatea Oil Terminal S.A., persoană juridică română, cu sediul situat Constanţa,
str. Caraiman, nr. 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.
J13/512/1991, Cod Unic de Înregistrare 2410163, având capitalul social subscris
și vărsat 58.243.025,30 RON
• ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(denumirea și datele de identificare ale altor societăți, daca este cazul);
împuternicesc prin prezenta pe
_______________________________iv(nume și prenume al reprezentantului – persoană
fizică), domiciliat în __________________________, identificat cu _________________
(act de identitate), seria _____, numărul__________, eliberat de
_________, la data de __________, cod numeric personal _____________________,
SAU
_______________________________v(nume și prenumele reprezentantului – persoană
juridică), cu sediul în ___________________________, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului/________________ (autoritatea similară - pentru persoane juridice
nerezidente) sub nr. _____________, având cod unic de înregistrare/

________________, ce urmează a fi reprezentată prin intermediul oricărei persoane fizice
ce face parte din organele de administrare sau de conducere sau dintre angajații săi,
în calitatea sa de avocat / intermediar, definit conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii
de instrumente financiare si operatiuni de piatavi
sa mă reprezinte în oricare din adunările generale ale acționarilor societăților mai sus
menționate și să voteze în toate aspectele aflate pe ordinea de zi a acestora.
Reprezentantul nu va avea drept de subdelegare.
Prezenta procură este valabilă pentru o perioadă de __________________ de la data
semnării sale.vii
Anexez
prezentei,
copia actului
de
identitate
valabil
(buletin/carte
de identitate/pașaport în cazul persoanelor fizice, respectiv în
cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului
legal).

Data ________________________
viii

_________________________________________ [semnătura]
ix

_____________________________________________
(numele si prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al
acționarului persoană juridică, cu majuscule)

i

se va completa numai pentru acționarii persoane fizice
ii

se va completa numai pentru acționarii persoane juridice
iii

se va introduce numele reprezentantului legal al acționarului persoana juridică, ce acordă prezenta
procura
iv

se va completa cu numele persoanei împuternicite-persoană fizică
v

se va completa cu numele persoanei împuternicite-persoană juridică
vi

se va alege, după caz; în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata, numai avocații și
intermediarii pot acționa ca mandatari în baza unor procuri generale
vii

în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
prezenta procură nu se poate acorda pentru o perioadă ce depășește 3 ani
viii

se va semna; în cazul acționarilor persoane fizice, chiar de către persoana fizică; în cazul acționarilor
persoane juridice, de către reprezentantul/reprezentanții legali ai săi și se va stampila
ix

în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal

