PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE
Subsemnatul _________________________________, domiciliat în localitatea _____________,
Str. ___________________________ nr. _________, Bloc ____, Scara ___, Apartament ______,
Etaj ____, Judeţul/Sectorul _________, identificat cu B.I./C.I. seria ________, nr. _______, emis
de ____________________________________, la data de ___________________________,
CNP __________________________, deţinător a unui număr de __________ acţiuni emise de
S.C. Stirom S.A. (“Societatea”), reprezentând _____% din totalul de 16.278.692 acţiuni emise de
Societate, care îmi conferă dreptul la un număr de ______ voturi în adunarea generală a
acţionarilor, reprezentand ______% din totalul drepturilor de vot, numesc şi împuternicesc prin
prezenta pe Dl./D-na. _________________________________________, domiciliat în
localitatea __________________________, str. _______________________________, nr. ____,
bl. ______, sc. ____, ap. _____, et. ______, judeţul/sectorul __________, posesor al B.I./C.I.
seria ________, nr. __________, eliberat de ________________________________, la data de
______________________________, CNP ________________________________________,
ca reprezentant al meu la Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor a S.C. STIROM S.A. ce
va avea loc la data de 19 decembrie 2011, ora 12:00, la sediul Societăţii din Bucureşti, B-dul
Theodor Pallady, nr. 45, sector 3, sau la data ţinerii celei de-a doua adunări (20 decembrie 2011),
în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele
înregistrate în Registrul acţionarilor Societăţii ţinut de S.C. Depozitarul Central S.A., după cum
urmează:
1. Aprobarea tranzacţionării acţiunilor emise de S.C. Stirom S.A. pe piaţa reglementată la vedere
administrată de Bursa de Valori Bucureşti S.A. (BVB):
Pentru
Împotrivă
Abţinere
2. Împuternicirea Consiliului de Administraţie al Societăţii pentru îndeplinirea oricăror şi a
tuturor formalităţilor necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, incluzând, dar
fără a se limita la selectarea intermediarului financiar autorizat de Comisia Naţională a Valorilor
Mobiliare (CNVM) care va întocmi prospectul de tranzacţionare şi va derula toate procedurile
necesare admiterii Societăţii la BVB:
Pentru
Împotrivă
Abţinere
3. Stabilirea datei de 12 ianuarie 2012 ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea
nr. 297/2004 privind piaţa de capital:
Pentru
Împotrivă
Abţinere
4. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalităţile de publicitate şi înregistrare a
hotărârii Adunării: Domnul Spyridon Vamvakas – Director General:
Pentru
Împotrivă
Abţinere

Data…………………………….................
………………………………………………..
(semnatura deţinătorului de valori mobiliare)
...............................................................................
(numele, prenumele deţinătorului de valori mobiliare, cu majuscule)
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