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PROCURA SPECIALA
Termen de depunere: 22.04.2013

Subsemnatul,…………………………………………….,
detinator
a
………..actiuni emise de SC CORAL SA, care imi confera dreptul
la…………voturi in adunarea generala a actionarilor, numesc prin prezenta
pe……………………………………..sau
in
absenta
acestuia
pe………………………………………………………………..,
posesor
al
BI/CI……..seria…….nr………………….,
respectiv,
posesor
al
BI/CI
……….seria……….nr……………., ca reprezentant al meu in AGEA care va avea
loc la data de 25.04.2013, ora 11,00 în Braşov, str. Bazaltului nr. 9-11, 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 detinerilor mele inregistrate in Registrul
actionarilor , dupa cum urmeaza:
1.Aprobarea încheierii unui amendament la contractul de credit nr.587/1040 din
data de 17.11.2009 ,între SC CORALSA („Societate”), în calitate de împrumutat
şi Banca Comercială Română SA, în calitate de creditor, (“Creditorul”) în valoare
de 391.963 euro, amendament în baza căruia Creditorul şi societatea sunt de
acord cu modificarea anumitor termeni şi condiţii ale Contractului de Credit
(“Amendamentul”): adică reeşalonarea soldului rămas de rambursat pe termen
de maxim 10 ani de la data acordării, restructurare prin includerea dobânzilor
restante în credit, modificarea cuantumului ratelor lunare şi denominarea
creditului în RON;

Pentru…….….Împotrivă…………..Abtinere…….……
2.Aprobarea încheierii unui contract de ipotecă mobiliară între Banca Comercială
Română SA în calitate de creditor garantat si Societate, prin care Societatea
constituie în favoarea Creditorului o ipotecă asupra soldului creditelor curente şi
cesiunea încasărilor din contracte de închiriere;

Pentru…….….Împotrivă…………..Abtinere…….……
3.Aprobarea încheierii unui contract de ipotecă imobiliară între Banca Comercială
Română SA în calitate de creditor garantat şi societate, prin care Societatea
constituie în favoarea Creditorului o ipotecă asupra imobilului compus din teren şi
construcţii evidenţiat in CF nr. 100737 a localităţii Braşov, nr top 12248/2/2,
incluzând totodată următoarele interdicţii: construire, demolare, amenajare,
închiriere fără acordul BCR, grevare de sarcini.

Pentru……..….Împotrivă………..…..Abtinere…….……
4.Aprobarea împuternicirii d-nei Grigore Dorina, cetăţean roman,născută la data
de 19.03.1956,în localitatea Comarnic, judeţul Prahova, România, cu domiciliul
în Săcele, str. Nouă nr. 34, judeţul Braşov,posesorul CI seria BV nr. 827484, cnp
2560319080081, pentru:
- să semneze,să furnizeze şi să încheie în numele şi pe seama Societăţii
anendamentul la Contractul de credit, contractul de ipotecă mobiliară,
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-

-

-

contractul de ipotecă imobiliară şiorice alte documente de finanţare la care
Societatea trebuie să devină parte în conformitate cu Amendamentul;
să întreprindă toate acţiunile în legătură cu înregistrarea documentelor
sau amendamentelor aduse, prevăzute în hotărârile de mai sus,la Arhiva
Electronică de Garanţii Reale Imobiliare, Cartea Funciară competentă,
Registrul Comerţului ;
să îndeplinească orice formalităţi de natură administrativă, legală sau de
altă de altă natură şi să efectueze, în general, pe seama Societăţii orice
acţiune cerută sau necesară pentru a angaja Societatea în conformitate
cu prezenta decizie;
să desemneze alte persoane fizice sau juridice care să îndeplinească
îndatoririle menţionate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea
autoritate deplină să acţioneze pe seama Societăţii.

Pentru……..….Împotrivă………..…..Abtinere…….……
5.Aprobarea datei de 15.05.2013 ca data de înregistrare

Pentru……..….Împotrivă………..…..Abtinere…….……
Prin prezenta, subsemnatul dau putere discretionară de vot
reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost
identificate şi incluse în ordinea de zi pană la data prezentei.
Data………………
Semnatura………………
(numele, prenumele detinatorului de valori mobiliare, cu majuscule)

