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PROCURA SPECIALA 

De reprezentare in Adunarea  Generala a Actionarilor  

SAI SAFI INVEST SA 

SC __________________________________________ înmatriculată  la ORC sub nr. 

_______________ CUI ______________ cu sediul în 

____________________________________________________  reprezentată legal 

de   d-nul/d-na_______________________________ deţinătoare a unui număr de 

_______________________ acţiuni emise SAI SAFI INVEST SA care îmi conferă 

dreptul la __________ voturi în Adunarea Generală a Acţionarilor, numesc prin 

prezenta pe __________________________________ cu domiciliul în                                   

_______________________________ posesor al BI/CI seria ____  nr. 

______________ CNP _________________________________ ca reprezentant al 

meu în Adunarea Generală Ordinara care va avea loc in data de 29.05.2018, ora 

12:00, la sediul societatii SAI SAFI INVEST SA, din Bucuresti, din strada Stefan 

Greceanu, nr. 4, sector 2, Bucuresti, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele 

in Registrul Actionarilor, dupa cum urmeaza: 

 

Ordinea de zi a 

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR 

 

 Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2017 ale SAI SAFI INVEST 

S.A. pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Auditorul 

Financiar; 

 

Pentru………………………Impotriva……………………..Abtinere……………… 

 

 

 Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiului financiar 2017; 

 

Pentru………………………Impotriva……………………..Abtinere……………… 

 

3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2018; 

 

Pentru………………………Impotriva……………………..Abtinere……………… 

 

4. Descarcarea de gestiune a tuturor membrilor Consiliului de Administratie 

pentru exercitiile financiare 2016 si 2017 

 

Pentru………………………Impotriva……………………..Abtinere……………… 

 

5. Numirea auditorului financiar al SAI SAFI INVEST S.A. si fixarea duratei 

minime a contractului acestuia; 

 

Pentru………………………Impotriva……………………..Abtinere……………… 

 

6. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie al SAI SAFI 

INVEST S.A. pentru exercitiul financiar in curs; 

 

Pentru………………………Impotriva……………………..Abtinere……………… 
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7. Aprobarea imputernicirii directorului general sau in lipsa acestuia a 

directorului general adjunct in vederea efectuarii investitiilor  pentru si in 

contul societatii; 

 

Pentru………………………Impotriva……………………..Abtinere……………… 

 

8. Imputernicirea doamnei Dana Jeaninne Lazar cu posibilitatea de substituire, 

pentru a se ocupa de oricare şi toate formalităţile necesare în vederea 

îndeplinirii tuturor cerinţelor legale în legătură cu hotărârile adoptate în 

adunare, incluzând dar fără a se limita la publicarea şi/sau înregistrarea la 

oricare autorităţi sau instituţii a tuturor documentelor rezultate ca urmare a 

aplicării hotărârilor adunării.  

 

Pentru………………………Impotriva……………………..Abtinere……………… 

 

 
 

 

Prin prezenta, subsemnatul/a dau putere discretionara de vot reprezentatului mai sus 

numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana 

la data prezentei. 

 

Data: ……………                                                            Semnatura si stampila  


