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IMPUTERNICIRE SPECIALĂ
PERSOANE FIZICE
Subsemnatul/a
……………………………………..,
domiciliat/a
in………..……..,
identificat/ă prin B.I./C.I. seria ….. nr. …………….., C.N.P. …………………………………,
deţinător/are a unui numar de …………. actiuni, reprezentând …….% din capitalul social al
acesteia, care îmi conferă un număr de …….. voturi în cadrul Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor THR Marea Neagra S.A. ce va avea loc in data de 20.04.2018, ora 11.30, la sediul
societatii, stabilită pentru prima convocare, sau in data de 21.04.2018 la aceeaşi oră şi la aceeaşi
adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfăşura,
împuternicesc prin prezenta pe ……………………………………., domiciliat/a in ……………….
identificat/ă prin B.I./C.I. seria ….nr. ………….., C.N.P. …………………, sa ma reprezinte in
această adunarea generală şi să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele inregistrate la data de
referinta in Registrul Acţionarilor, după cum urmează:
Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Pentru
Generală a Acţionarilor
1. Aprobarea modificarii art. 17 (2) din Actul Constitutiv:
”Remuneratia lunara a membrilor Consiliului de
Supraveghere se stabileste la nivelul a maxim 3 salarii medii
brute pe societate pentru fiecare membru al consiliului si
maxim 4 salarii medii brute pe societate, pentru presedinte.
Remuneratia
suplimentara a membrilor Consiliului de
Supraveghere ce fac parte din comitetele consultative ale
consiliului de supraveghere se stabileste la nivelul de 10 %
din remuneratia lunara a membrului respectiv/presedintelui.”
2. Aprobarea modificarii art. 20 (4) din Actul Constitutiv:

” Directoratul va putea sa incheie acte juridice in numele si in
contul societatii, de dobandire, instrainare, schimb, acordare
folosinta bunuri sau de constituire in garantie de bunuri a
caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata
unui exercitiu financiar, 20 % din totalul activelor
imobilizate, mai putin creantele”.
3. . Aprobarea modificarii art. 20 (6) din Actul Constitutiv:
“Limitele remuneratiei lunare a presedintelui si membrilor
directoratului se stabilesc intre 5 si 15 salarii medii brute pe
societate. Nivelurile efective de incadrare sunt stabilite de
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Consiliul de Supraveghere”.

4. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul
Constitutiv al societatii.
5. Aprobarea datei de 23.08.2018 ca dată de înregistrare
pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng
efectele hotărârilor adunării generale a acţionarilor si a datei
de 22.08.2018 ca ex–date.
6 . Imputernicirea dnei Costina Zaberca- sef departament juridic
si/sau a dlui Mares Cristian- consilier juridic, singuri sau
impreuna, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea
înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului şi a publicării în
Monitorul Oficial, Partea a-IV-a, a hotărârilor adoptate de
Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor.
*votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X” într-o singură căsuţa corespunzătoare intenţiei
de vot, respectiv “Pentru”, “Împotrivă” sau “Abţinere”, pentru fiecare rezoluţie în parte.
Data _________________
Stampila si semnătura __________

