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FORMULAR  IMPUTERNICIRE  S P E C I A L Ă  - VOT SECRET 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA 
21/22.04.2021  

 
Subsemnatul(a)/Subscrisa __________________________________________________________________________ (Numele, Prenumele/Denumirea acţionarului reprezentat, cu majuscule), cu 
domiciliul/sediul în _______________________, Str. __________________________, nr. _____, bl. ______, et. ____, ap. ____, sector/judeţ _______________________, identificat cu CI/BI/Paşaport seria _____ 
nr. ___________, CNP ______________________/înregistrată în Registrul Comerţului ____________________ sub nr. _________________, CUI ____________________, prin reprezentantul legal/convenţional 
(se va bara ceea ce nu corespunde) Dl./Dna.__________________________________________,  
 
deţinător(oare) al(a) unui număr de _____________________ acţiuni ordinare, nominative, dematerializate emise de BUCUR S.A. („BUCUR”), care conferă dreptul la un număr de __________________ voturi 
din totalul de 83.275.594 acţiuni/drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinara a acţionarilor BUCUR, în calitate de mandant, împuternicesc prin prezenta pe 
__________________________________________________________, cu domiciliul/sediul în _________________, str. _________________________, nr. ___, bl. ____, et. ____, ap. ____, sector/judeţ 
_______________________, identificat cu CI/BI/Paşaport seria _____ nr. _____________, CNP ____________________/înregistrată în Registrul Comerţului _________________ sub nr. ___________________, 
CUI ___________________________, prin reprezentantul legal/convenţional (se va bara ceea ce nu corespunde) Dl./Dna._______________________________, având calitatea de acţionar al BUCUR (se va bara 
dacă nu corespunde), în calitate de mandatar 
 
să mă reprezinte în Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor BUCUR S.A., care va avea loc în data de 21.04.2021, ora 10:00, la adresa din Str. Visinilor nr. 25, Sector 2, Bucureşti, România, precum şi la data 
ţinerii celei de-a doua adunări din data de 22.04.2021, ora 10:00 în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ţine, şi să exercite drepturile de vot aferente deţinerilor mele de 
acţiuni, înregistrate în Registrul Acţionarilor BUCUR la data de referinţă 09.04.2021, după cum urmează (se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să voteze): 

PUNCTUL 4  INSCRIS PE  ORDINEA DE ZI AGOA PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE 

4.  Se aproba numirea dlui Dan Florin Marinescu in calitate de administrator, membru al Consiliului de Administratie al Bucur S.A. 
Mandatul noului administrator este valabil pana la data expirarii mandatelor actualilor administratori, numiti prin Hotararea 
AGOA din 27.04.2020 pentru perioada 2020 -2022.” 

 
 

 
 

 

 
Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit şi îi dau putere discreţionară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate şi incluse în 
ordinea de zi până la data întocmirii prezentei procuri speciale. 
 

Da                                                                                Nu  

Întocmită astăzi, ______________, în 3 exemplare originale, având aceeaşi forţă juridică, unul pentru mandant, unul pentru mandatar şi cel de-al treilea pentru a fi depus la BUCUR S.A  până la 19.04.2021, ora 
0900. 

 
MANDANT, 
 
______________________________________________________ 
(Numele, prenumele/Denumirea acţionarului reprezentat, cu majuscule) 
 
______________________________________________________ 
(Numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului reprezentat, cu majuscule) 
 
_____________________________________________________ 
(Semnătura acţionarului reprezentat/reprezentantului legal al acţionarului reprezentat şi ştampilă) 
 

  


