
PROCURA SPECIALA
pentru reprezentare in Adunarea Generala Ordinara

a S.C. ISTRU S.A. BRAILA

Subsemnatul , domiciliat in
identificat

de identitate sena nr.
avand codul numeric

eliberat de
personal

actiuni emise de S.C. ISTRU S.A. care tmi confera dreptul la
Adunarea Generala a Actionarilor, numesc prin prezenta

pe (numele si prenumele
domiciliat in

prin actul
_, la data de
detinator a

voturi in

reprezentantului),

identificat prin actul
la data de

de identitate seria nr. eliberat de
avand codul numeric personal

ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale ISTRU S.A.
Braila, care va avea loc in data de 26.0"4.2012 ora 12 la sediul social al societatii, situat in Braila,bd.
Independentei nr. 18 bl.B6 parter, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar
putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine si Tnregistrate in Registrul
actionarilor S.C. ISTRU S.A., dupa cum urmeaza :

Punctul de pe ordinea de zi VOTUL

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

l.Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie
pentru anul 2011.

2.Prezentarea si aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru
anul 20 11

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de
Administratie pentru anul 201 1 .

4.Prezentarea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit
si pierdere pentru anul 201 1 .

5. Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 201 1 .

6.Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
pe anul 2012.

T.Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe 2012.

8. Aprobarea datei de inregistrare - 15.05.2012.

Aceasta procura a fost incheiata in 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale
va fl transmis, pana la data de 24.04.2012 ora 12,00 la sediul SC ISTRU SA Braila, Bd.Independentei nr.18,
bloc B6,parter - secretariat - cu eel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generala,
iar eel de-al trei lea va ramane la actionarul reprezentat.

Data
Numele si prenumele actionarului (cu majuscule)

(semnatura actionarului)


