
Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor  23(24) SEPTEMBRIE 2020 

PROCURA SPECIALA 
 
 
 
Subsemnatul(a)/Subscrisa______________________________________________________________cu 

domiciliul/sediul în ___________________________identificat cu BI/CI/ORC seria ____, nr. ____________/J__-
_______/_____, CNP/ CUI__________________  deţinător a ________________ acţiuni din totalul de 
____________acţiuni emise de APROV S.A. cu sediul in Municipiul Medias, str.V.Madgearu, nr. 4, Judetul Sibiu, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/39/1992, având codul fiscal nr. RO802217, care îmi 
conferă dreptul la __________% voturi din totalul de drepturi de vot în Adunarea Generală a Acţionarilor, numesc prin 
prezenta pe Dl/Dna. ___________________________________________ având codul numeric personal 
______________________, domiciliat în localitatea ________________________, adresa 
_____________________________ judeţul/sector ____________, identificat(ă) cu _____ seria _____, nr. 
______________ ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor APROV S.A., care va avea loc 
în data de 23 septembrie 2020, orele 14:30, la sediul Societăţii din Mun. Mediaş, str.V.Madgearu, nr. 4, jud. Sibiu, 
sau în data de 24 septembrie  2020, orele 14:30, în locul indicat pentru prima convocare, în cazul în care cea dintâi nu 
s-ar putea ţine, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în Registrul Acţionarilor la data de 
referinţă: 11.09.2020, după cum urmează:  

 
 

ORDINE DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR 
 

 
  Punctul 1 AGOA - Numirea unui nou membru in cadrul Consiliului de administratie al societatii ca 
urmare a demisiei dl.Nicon Nicolae, din functia de membru al Consiliului de Administratie, pe o durata egala 
cu a celorlalti membri ai Consiliului de Administratie. 
 
Propuneri conform listei de candidaturi : 
  
 Candidat : AFLAT EMIL OVIDIU   
 

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

   

(se marchează cu X tipul de vot care va fi acordat în Adunarea Generală a Acţionarilor) 

 
 

Punctul 2 AGOA Revocarea d-nului Aflat Emil Ovidiu din functia de administrator provizoriu, ca urmare 
a incetarii  mandatului stabilit pana la prima Adunare Generala Ordinara a Actionarilor.  

 
 

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

   

(se marchează cu X tipul de vot care va fi acordat în Adunarea Generală a Acţionarilor) 

 
Punctul 3 AGOA Numirea unui nou membru in cadrul Consiliului de administratie al societatii ca 

urmare a demisiei dl.Oproiu Ion din functia de membru al Consiliului de Administratie pe o durata egala cu a 
celorlalti membri ai Consiliului de Administratie 
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Propuneri conform listei de candidaturi : 
 
 Candidat : CRISAN VALER   
  

 
PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

   

(se marchează cu X tipul de vot care va fi acordat în Adunarea Generală a Acţionarilor) 

 

 
  Punctul 4 AGOA Aprobarea descarcarii de gestiune a  membrilor Consiliului de Administratie,  
pentru activitatea desfăşurată in acesta functie in perioada 01.01.2020-30.06.2020. 
 

 
PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

   

(se marchează cu X tipul de vot care va fi acordat în Adunarea Generală a Acţionarilor) 

 

 
                  Punctul 5 AGOA Desemnarea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de 
înregistrare si publicare a hotararilor AGOA. 

Propunerea Consiliului de Administratie este:POPESCU SIMONA-OLIMPIA 
 

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

   
 
(se marchează cu X tipul de vot care va fi acordat în Adunarea Generală a Acţionarilor) 

 
 

    Data         ____________________          

__________                          (nume şi prenume cu majuscule) 

           

           (semnătura) 

 
 
 
 
 
 

 


