PROCURA SPECIALA
De reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a S.C.PETAL S.A. din data
de 19/20 octombrie 2012 , ora 11 , la sediul societatii din Husi , str.A.I.Cuza ,nr.99
,jud.Vaslui ,
Subsemnatul/subsemnata /subscrisa………………………………………….. cu
domiciliul /sediul in …………………………………………………………………….
,CNP/CUI……………………………………………. posesoare /posesor a/al CI seria
……. ,nr. ………… ,eliberata de Politia ……….. la data de ………. ,actionar la
S.C.PETAL S.A. Husi , avand un numar de ……….. actiuni , care imi confera dreptul
la…………………de voturi in Adunarea Generala a Actionarilor ,
Imputernicesc prin prezenta pe …………..domiciliat in ……….
posesor/posesoarea a/al CI seria …….. nr…………,eliberat de …………….. ,CNP
……………………………………..
Ca reprezentant al meu in Adunarile Generale , sa exercite dreptul de vot aferent
detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor , conform prezentei procuri.

1.Aprobarea tranzactionarii pe piata reglementata la vedere administrata de Bursa
de Valori Bucuresti , a actiunilor societatii S.C.PETAL S.A. Husi , actiuni ce se
tranzactioneaza in acest moment la categoria III –R , piata XMBS. ;
Pentru

Impotriva

Abtineri

2.Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 4.333.910 lei , prin emisiunea
a 1.733.564 actiuni noi cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune , de la 619.130 lei la
4.953.040 lei , si pe cale de consecinta modificarea corespunzatoare a actului constitutiv
.Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea partiala a rezervelor constituite
in anii precedenti , in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de
Depozitarul Central , la data de inregistrare ce va fi stabilita in cadrul AGEA.(rata de
alocare : 7 actiuni noi pentru fiecare actiune detinuta la data de inregistrare).

Pentru

Impotriva

Abtineri

3.Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie al S.C.PETAL S.A. Husi in
vederea selectarii si desemnarii unei societati de servicii de investitii financiare care va
actiona in calitate de intermediar , pentru intocmirea Prospectului de admitere la
tranzactionare , precum si a oricaror documente necesare si/sau solicitate de catre
Operatorul de piata sau CNVM , in vederea admiterii pe piata administrata de Bursa de
Valori Bucuresti;
Pentru

Impotriva

Abtineri

4. Se aproba imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze in fata
notarului public , a avocatilor si a oricaror altor persoane fizice sau juridice toate

hotararile adoptate si sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu Oficiul
Registrului Comertului , Monitorul Oficial ,CNVM , BVB si Depozitarul Central.
Pentru

Impotriva

Abtineri

5. Se aproba data de 15.11.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor
asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;
Pentru

Impotriva

Abtineri

DATA

Numele , prenumele si semnatura actionarului

NOTA:Procura speciala se completeaza in trei exemplare ,unul pentru actionar ,unul
pentru reprezentant si unul pentru societatea emitenta.

