PROCURĂ SPECIALĂ
Subsemnatul............................................................................ CNP.............................................
BI/CI seria ..................... nr. ............................. posesor al ..............................acţiuni emise de SC
HIDROJET SA , care ‚mi conferă dreptul la ......................... voturi, ‚mputernicesc prin prezenta pe
......................................................................, CNP ....................................................... posesor al BI/CI
seria ........................ nr. .........................ca reprezentant al meu ‚n Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor SC HIDROJET SA Breaza, ce va avea loc la data de 25.05.2015 orele 1200, la sediul
societăţii din Breaza, str. Griviţei, nr.18, jud.Prahova, sau la data ţinerii celei de-a doua adunări
26.05.2015, ora 1200 ‚n locul mai sus menţionat, ‚n cazul ‚n care cea dint„i nu s-ar putea ţine, să
exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele ‚nregistrate ‚n Registrul Acţionarilor de la Depozitarul
Central la data de 11.05.2015, după cum urmează:
1. Raportul Administratorului Special cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacţionării acţiunilor pe
o piaţă reglementată (BVB), sau ‚n cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare (ATS) ‚n
conformitate cu Legea 151/2014.
Pentru........................................…mpotrivă...............................Abţineri.................................
2. Aprobarea efectuării demersurilor legale necesare admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de
SC HIDROJET SA - ‚n reorganizare judiciară pe o piaţă reglementată (BVB), sau ‚n cadrul unui
sistem alternativ de tranzacţionare (ATS) ‚n conformitate cu Legea 151/2014.
Pentru........................................…mpotrivă...............................Abţineri.................................
3. Aprobarea ca societatea să nu facă demersurile legale necesare ‚n vederea admiterii la
tranzacţionare a acţiunilor emise de SC HIDROJET SA - ‚n reorganizare judiciară pe o piaţă
reglementată (BVB), sau ‚n cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare (ATS).
Pentru........................................…mpotrivă...............................Abţineri.................................
4. Stabilirea datei de 12.06.2015 ca dată de ‚nregistrare a hotăr„rii AGEA pentru identificarea
acţionarilor asupra cărora se răsfr„ng efectele hotăr„rii AGEA, conform art.238 din Legea
297/2004.
Pentru........................................…mpotrivă...............................Abţineri.................................
5. …mputernicirea domnului Răşină Şerban ‚n calitate de Administrator Special, să semneze toate
actele privind ‚nregistrarea la Registrul Comerţului a hotăr„rilor AGEA şi pentru a efectua toate
procedurile şi formalităţile necesare ‚n scopul implementării hotăr„rilor adoptate.
Pentru........................................…mpotrivă...............................Abţineri.................................
Prezenta s-a ‚ncheiat ‚n trei (3) exemplare, c„te un exemplar pentru acţionar, reprezentant şi societatea SC HIDROJET SA Breaza şi este valabilă
numai pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 25/26.05.2015

Data.................

(Numele şi prenumele acţionarului persoană fizică sau a reprezentantului
legal al acţionarului persoană juridică, ‚n clar cu majuscule)

............................................................................................................
(Semnătura acţionarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al
acţionarului persoană juridică şi ştampilă ‚n cazul persoanei juridice)

.................................................................................................................

