HÂRTIE CU ANTETUL PERSOANEI JURIDICE REPREZENTATE

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul(a) ________________________________(numele şi prenumele conform actului de
identitate),

reprezentant

legal

al

___________________________,

în

juridică_______________,

sediul

de____________________,

persoană

___________________

_______________________________,

str.

cu

nr._____,

calitate
în

bl._____,

sc._____, ap._____, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.___________, Cod unic
de înregistrare______________, deţinătoare a unui număr de _____________ acţiuni S.C.
PETROLEXPORTIMPORT

S.A.

Bucureşti,

împuternicesc

prin

prezenta

pe

_________________________________ domiciliat în ____________________________ str.
_______________________________ nr._____, bl._______, sc.____, ap.____, posesor al BI/CI
seria _______ nr______________, eliberat de ________________________, la data de
______________, să mă reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C.
PETROLEXPORTIMPORT S.A. Bucureşti, care va avea loc la data de 28.04.2011 ora 12.30 la
sediul societăţii din Bucureşti, Bdul Unirii nr.72, bloc J3C, sector 3, sau, în cazul neîndeplinirii
condiţiilor de validitate la prima convocare, la convocarea pentru data de 29.04.2011, cu
menţinerea ordinei de zi, a orei şi locului de desfăşurare, hotărând în numele meu în problemele
ce fac obiectul următoarelor puncte de pe ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor:
I. Referitor la facilităţile de credit contractate de catre S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A.
(„Societatea”) de la PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. („Banca”) în baza contractelor de credit
nr. 2308/22.09.2005 şi 100/28.02.2008, Societatea supune aprobarii următoarele:

1. În ceea ce priveşte împrumuturile acordate sau care vor fi acordate Societăţii de către
acţionarii săi sau companiile din grup, aceasta se obligă: - fie să nu restituie aceste împrumuturi,
până la rambursarea integrală a creditului acordat de Bancă potrivit prezentului Contract, - fie să
utilizeze sumele menţionate în vederea majorării capitalului social.
pentru

împotrivă

abţinere

2. Societatea se obligă să nu distribuie dividende, fără acordul prealabil scris al Bancii, către
acţionarii acesteia, până la rambursarea integrală a creditului acordat de Bancă potrivit
contractelor de credit amintite.

pentru

împotrivă

abţinere

3. Împuternicirea d-lui Ovidiu Popescu, în calitate de Preşedinte C.A., să negocieze/ să asume şi
să decidă în numele şi pe seama S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A. orice clauză contractuală
(inclusiv, dar fară a se limita la, modalităţile de rambursare şi a datelor de rambursare a
creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului în orice alta monedă, modificarea
structurii garanţiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum şi asumarea
oricărei clauze ce ţine de competenta asociaţilor etc.) şi să semneze în numele şi pe seama
societăţii Contractul de subordonare, orice act adiţional la Contractul de credit şi la Contractele
de garanţie reală mobiliară/ imobiliară, orice contract nou de garanţie reală mobiliară, precum şi
biletele la ordin emise de Societate - acte încheiate de S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A. cu
Piraeus Bank Romania S.A.

pentru

împotrivă

abţinere

4. Împuternicirea d-lui Ovidiu Popescu, în calitate de Preşedinte C.A., să semneze în numele şi
pe seama societăţii, orice document în legătură cu operaţiunile privind facilităţile de credit
acordate S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A. de către Piraeus Bank Romania S.A.
pentru

împotrivă

abţinere

II. Aprobarea datei de 19.05.2011 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, în
conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital.
pentru

împotrivă

abţinere

Prezentul mandat este netransmisibil unei terţe persoane şi valabil până la revocarea sa expresă.
În executarea prezentului mandat, mandatarul meu va semna în locul meu şi pentru mine, oriunde
va fi necesar, semnătura acestuia fiindu-mi opozabilă, în limitele mandatului de faţă.

MANDANT,

________________________________________________________________________
(Denumirea societăţii deţinătoare de acţiuni în clar)
________________________________________________________________________________________________________
(Numele şi prenumele în clar al reprezentantului legal al societăţii deţinătoare de acţiuni)
_____________________________________________________
(Semnătura reprezentantului legal şi ştampila societăţii) (Număr ieşire) (Data)

