PROCURA SPECIALA

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
Adunarea generala ordinara care vor avea loc la data de 29.04.2015,
ora 10,00 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.Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale, a contului
de profit şi pierdere, aferente anului 2014, pe baza Raportului de gestiune al
administratorului şi a Raportului auditorului financiar
Pentru................................Impotriva.................................Abtinere......................
2.Aprobarea Raportului anual de gestiune al administratorului special;
Pentru................................Impotriva.................................Abtinere......................
3.Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului special pentru activitatea
desfăşurată în anul 2014;
Pentru................................Impotriva.................................Abtinere.....................
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru
anul 2015;
Pentru................................Impotriva.................................Abtinere......................
5. Aprobarea Raportului de evaluare a construcţiilor şi terenurilor existente în
patrimoniul societăţii, în vederea stabilirii impozitului anual; aprobarea
înregistrării valorilor în contabilitatea societăţii la 31.12.2014;
Pentru................................Impotriva.................................Abtinere......................

6. Aprobarea numirii SC AML Financiar Audit Consulting SRL, prin reprezentant
Precup Laurenţia, în calitate de auditor financiar al SC Coral SA, cu un contract
de trei ani, pentru auditarea situaţiilor financiare pentru perioada fiscală 20152017, cu o remuneraţie anuală negociabilă;

Pentru................................Impotriva.................................Abtinere......................
7.Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de
publicare si înregistrare a hotărârilor Adunarii Generale Ordinare;
Pentru................................Impotriva.................................Abtinere......................
8.Aprobarea datei de 15.05.2015, ca data de înregistrare, respectiv de
identificare a acţionarilor asupra cărora se rasfrâng efectale hotărârii AGOA.

Pentru................................Impotriva.................................Abtinere......................

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discretionara de vot
reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost
identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei.
Data………………
Semnatura………………
…………………………………………………….
(numele, prenumele detinatorului de valori mobiliare, cu majuscule)

