REGISTRUL COMERTULUI J40/3940/1991
COD FISCAL RO1576401
CAPITAL SOCIAL 17.368.942,50 lei
BANCA BCR - Sucursala Unirea
IBAN RO45RNCB0082044172700001
COD LEI 254900BVE55BYPKDDY46

ÎMPUTERNICIRE
Pentru reprezentare în Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor ROMAERO S.A. din
data de 03/04.09.2020, ora 15.00 la sediul societăţii din Bucureşti, Bd. Ficusului, nr. 44, sector 1
Subsemnatul
______________________________________________________,
domiciliat
în
localitatea
_______________________ , str. ___________________ , nr. ____ , ap. ____ , posesor al BI/CI seria ___ , nr. _________ ,
CNP nr. ________________________,***
sau
Subscrisa ______________________________________________________, cu sediul în _______________________ , str.
___________________ , nr. ____ , ap. ____ , înregistrată la O.R.C. sub nr. ___________________, cod fiscal
___________________, reprezentată legal de dl./dna. _________________________, în calitate de
___________________*
în calitate de ACŢIONAR la data de referinţă 27.08.2020 al ROMAERO S.A., persoană juridică română,
cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Ficusului, nr. 44, sector 1, înregistrată în Registrul Comerţului sub
nr. J40/3940/1991, având C.U.I. 1576401 („Societatea”),
deţinând un număr de ______________________________ acţiuni, reprezentând ______________________________ %
din numărul total al acţiunilor ROMAERO S.A., care îmi conferă dreptul la __________________________
voturi în Adunarea Generală a Acţionarilor, reprezentând ______________________________ % din numărul
total de voturi,
împuterniceşte prin prezenta pe ** __________________________________________________ domiciliat în
localitatea ________________________ , str. _______________________ , nr. ______ , ap. _____ , jud. ______, posesor al
BI/CI seria ____ , nr. _______________ , CNP nr. _____________________ , ca reprezentant al său în Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor ROMAERO S.A., să participe şi să exercite dreptul de vot
aferent deţinerilor sale înregistrate în Registrul Acţionarilor, cu privire la toate punctele de pe
ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 03.09.2020 ora 15.00, la
sediul societăţii din Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 04.09.2020,
aceeaşi oră şi acelaşi loc, la o a doua convocare, având mandat în ce priveşte punctele de pe ordinea
de zi.
Data

______________________

Perioada de valabilitate a împuternicirii __________________________
[numele si prenumele/denumirea acţionarului, în cazul acţionarului persoană juridică se va menţiona şi
numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului, în clar, cu majuscule]
_________________ [ semnătura]
***

______________________

Nota:* se va completa numai pentru acţionarii persoane juridice
**
***

aplicabil numai în cazul acţionarilor persoane fizice
în cazul persoanelor juridice, se va menţiona funcţia reprezentantului
Bulevardul Ficusului, nr. 44, Sector 1, București, cod poștal 013975, România
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