PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE
ÎN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR la SC “BERMAS” SA
Emisă în data_____________
(se va completa de către acţionarii persoane fizice)
Subsemnatul _____________________________________ (nume, prenume întregi, conform act identitate)
domiciliat în ____________________ posesor C.I. seria____, nr.__________ eliberată la data de ___________ de către
Poliţia ________________ având codul numeric personal ______________________, deţinător a unui nr. de ____________
acţiuni la data de 24.03.2016 (data de referinţă) emise de către SC “BERMAS” SA, din totalul de 21.553.049 acţiuni, care
conferă dreptul la un număr de _______________ voturi în AGEA, în calitate de mandant, împuternicesc prin prezenta pe
D-ul/ D-na___________________________ (nume, prenume întregi, conform act identitate), cetăţean __________domiciliat
în __________________________________, care se identifica cu C.I. seria ___ nr. _________, eliberată la data de
___________ de către Poliţia ______________ având codul numeric personal ____________________ în calitate de
mandatar să mă reprezinte în Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor societăţii comerciale “BERMAS” SA, ce va
avea loc la data de 07.04.2016 ora 1300 în loc. Şcheia, str. Humorului nr. 61 jud. Suceava sau la data de 08.04.2016 care se
va ţine de la aceiaşi oră, în acelaşi loc şi cu aceiaşi ordine de zi în cazul în care cea dintâi nu s-ar ţine, hotărând în numele
meu în problemele ce fac obiectul punctelor de pe ordinea de zi a şedinţei adunării generale.
(se va completa de către acţionarii persoane juridice)
Subscrisa___________________________________(denumirea persoanei juridice) cu sediul în __________
str._______________, nr._____, bl._____, sc.______, ap.____, înregistrată la ORC sub nr. __________, cod de înregistrare
fiscală:_____________, atribut fiscal______, prin reprezentantul legal_____________________ având funcţia de
______________, deţinătoarea unui nr. de _________ acţiuni la data de 24.03.2016 (data de referinţă) emise de către SC
„BERMAS” SA din totalul de 21.553.049 acţiuni, care conferă dreptul la un număr de _________ voturi în AGEA, în calitate
de mandant, împuternicesc prin prezenta pe D-nul/D-na______________________, identificat cu BI/CI seria_____,
nr._________, eliberat de______________, la data de ____________ în calitate de mandatar să mă reprezinte în Adunarea
Generala Extraordinara a Acţionarilor societăţii comerciale “BERMAS” SA, ce va avea loc la data de 07.04.2016 ora 1300
în loc. Şcheia, str. Humorului nr. 61 jud. Suceava sau la data de 08.04.2016 care se va ţine de la aceiaşi oră, în acelaşi loc şi
cu aceiaşi ordine de zi în cazul în care cea dintâi nu s-ar ţine, hotărând în numele meu în problemele ce fac obiectul punctelor
de pe ordinea de zi a şedinţei adunării generale.
Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor este următoarea:

1. Aprobarea programului de investiţii pentru anul 2016 – 2017.
2. a)- Aprobarea plafoanelor pentru creditele pe termen mediu în sumă de maxim
300.000 € în vederea completării surselor de finanţare a obiectivelor de investiţii ce vor fi realizate
în perioada 2016 – 2017;
b) – Aprobarea gajării şi ipotecării unor bunuri imobile și mobile din patrimoniu în
favoarea băncilor care vor acorda creditele pentru investiţii.
c) – Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru stabilirea băncii
finanțatoare și negocierea condițiilor de creditare precum și individualizarea bunurilor din
patrimoniu ipotecate pentru garantarea acestor credite.
3. a) Aprobarea plafoanelor la creditele pe termen scurt pentru finanţarea parţială a
activităţii de producţie, în limita valorii totale de 7.500.000 lei.
b) Aprobarea gajării şi ipotecării unor bunurilor mobile şi imobile din patrimoniu în
favoarea băncilor finanţatoare atât pentru garantarea creditelor contractate cat şi pentru obţinerea
unor garanţii precum scrisori de garanţie bancară la cererea societăţii în favoarea terţilor
(instituţii publice, furnizori).
c) – Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru stabilirea băncilor
finanțatoare și negocierea condițiilor de creditare precum și individualizarea bunurilor din
patrimoniu ipotecate pentru garantarea acestor credite.
4. Aprobarea actelor juridice încheiate având ca obiect acordarea în folosinţă temporară
şi gratuită clienţilor societăţii a unor bunuri şi accesorii pentru vânzarea berii: dozatoare, butoaie
inox tip KEG, ambalaje pentru vânzarea berii la sticlă, tuburi CO2, mijloace de transport pentru
distribuţie, logistică publicitară, etc. în scopul realizării obiectului de activitate al societăţii.
5. Aprobarea datei de înregistrare respectiv a datei de identificare a acţionarilor
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei AGEA. Consiliul de Administraţie propune
ca dată de înregistrare data de 09 iunie 2016 (ex-date 08.06.2016).
6 . Aprobarea mandatării doamnei Ţebrean Iridenta, - director economic să efectueze
toate demersurile legale şi să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor
adoptate.

Pentru Împotriva Abţinere

În acest sens, mandatarul meu mă va reprezenta cu drept de vot în A.G.E.A. în conformitate cu calitatea mea de
acţionar şi cu Actele constitutive al SC „BERMAS” SA, va semna şi va primi toate documentele întocmite cu ocazia
adunării (proces-verbal, lista prezenta) şi va consimţi la orice alte formalităţi prevăzute de Legea 31 / 1990 modificată şi
republicată, semnătura sa dată în limitele prezentului mandat fiindu-mi opozabilă.
Prezentul mandat este netransmisibil unei terţe persoane şi valabil până la revocarea sa expresa, iar actele, faptele şi
semnătura mandatarului meu îmi sunt opozabile in limitele mandatului de faţă.

Mandant (pentru persoane fizice)
______________________________________________
(nume si prenume întreg, conform actului de identitate)
semnătura :
_______________________

data __________________

Mandant (pentru persoane juridice)
______________________________________________
(nume si prenume întreg, al reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică)
Semnătura reprezentantului legal şi ştampila societăţii
__________________________________

data __________________

