PROCURĂ SPECIALĂ
Subsemnatul ......................................, cetăŃean .......................... (cetăŃenia), C.N.P.
........................................, domiciliat în ............................................................................................,
CI/BI/Pasaport seria .............. nr. .................................., eliberat de ....................... la data de
..................... în calitate de acŃionar deŃinând ..................... acŃiuni reprezentând .....................%
din capitalul social al S.C. I.C.I.T. FIBRESIN S.A., cu sediul în Iaşi, Calea Chişinăului nr. 27,
înregistrată în Registrul ComerŃului sub nr. J22/748/1992, Cod Unic de Înregistrare 1966765, îl
împuterniceşte prin prezenta, în conformitate cu Art. 243, alin. 3 din Legea nr. 297/2004 pe
......................................, cetăŃean .......................... (cetăŃenia), C.N.P. ........................................,
domiciliat în ............................................................................................, CI/BI/Pasaport seria
.............. nr. .................................., eliberat de ....................... la data de ....................., să
participe şi să reprezinte interesele mele la Adunarea Generală Extraordinară a AcŃionarilor S.C.
ICIT FIBRESIN S.A., ce se va desfăşura la sediul SocietăŃii în data de 25.08.2011, ora 1000.
Dl./D-na. .......................................... va vota punctele de pe ordinea de zi astfel:
I. Aprobarea retragerii de la tranzacŃionare a valorilor mobiliare emise de S.C. I.C.I.T.
FIBRESIN S.A. - pentru/împotrivă/abŃinere.
II. Prezentarea raportului întocmit de un evaluator independent cu privire la preŃul pe acŃiune
care urmează a fi achitat în cazul retragerii acŃionarilor din cadrul emitentului. pentru/împotrivă/abŃinere.
III. Aprobarea valorii pe acŃiune stabilită prin raportul de evaluare întocmit de expertul autorizat
CNVM, preŃ care urmează a fi achitat acŃionarilor care vor sa se retragă. pentru/împotrivă/abŃinere.
IV. Aprobarea condiŃiilor de retragere din societate a acŃionarilor care nu sunt de acord cu
retragerea de la tranzacŃionare a acŃiunilor societăŃii după cum urmează:
• AcŃionarii care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacŃionare pot
solicita retragerea din societate în termen de cel mult 45 de zile de la data de înregistrare,
prin înregistrarea la societate a unei solicitări în acest sens, însoŃită de o copie după actul
de identitate, solicitare ce va fi verificată în ceea ce priveşte calitatea de acŃionar al
societăŃii şi confirmată de către serviciul acŃionariat, respectiv persoana împuternicită în
acest sens;
• Modelul solicitării va fi pus la dispoziŃie de societate. - pentru/împotrivă/abŃinere.
V. Societatea va achita acŃionarilor care solicită retragerea din societate contravaloarea acŃiunilor
în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării, prin mandat poştal, la domiciliul
acŃionarului, cu confirmare de primire sau prin virament bancar. - pentru/împotrivă/abŃinere.
VI. Supunerea spre aprobare ca dată de înregistrare pentru acŃionarii asupra cărora se răsfrâng
efectele hotărârii adunării generale a datei de 28.11.2011. - pentru/împotrivă/abŃinere.
Data – ...........................................
Semnătura

