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                            IMPUTERNICIRE SPECIALĂ
                                     PERSOANE FIZICE

Subsemnatul/a  ……………………………………..,  domiciliat/a  in………..……..,
identificat/ă  prin  B.I./C.I.  seria  …..  nr.  ……………..,  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 S.C. THR Marea Neagra S.A.
ce va avea loc in data de 22.04.2020 ora 12.00, la sediul societatii, stabilită pentru prima convocare,
sau in data de 23.04.2020 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. ………….., 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
Generală a Acţionarilor

Pentru Impotriva Abtinere

1. Aprobarea  modificarii  Actului  constitutiv  prin  eliminarea
punctelor de lucru mentionate in convocator. 

2.   Desemnarea  dnei  Mosoiu  Georgiana  Narcisa  -  Presedinte  al
Directoratului, pentru semnarea Actului constitutiv actualizat.

3.  Aprobarea  datei  de  19.08.2020 ca  dată  de  înregistrare pentru
identificarea  acţionarilor  asupra  cărora  se  răsfrâng  efectele
hotărârilor adunării generale a acţionarilor si a datei de 18.08.2020
ca ex–date. 
4.  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
Extraordinare a Acţionarilor.

X” într-o singură căsuţa corespunzătoare intenţiei de vot, respectiv “Pentru”, “Împotrivă” 
sau “Abţinere”, pentru fiecare rezoluţie în parte.

Data _________________
Stampila şi semnătura ____________  


