PROCURA DE REPREZENTARE
IN AD UNAREA GENERALA A ASOCIA TIL OR
S.c. ECOSERV SIG S.R.L.

Subsemnatul
domiciliat in
de

catre

(numele si prenumele complet, conform actului de identitate)
posesor Cl. seria -'
nr.
eliberata la data de
avand
codul
numeric
personal

Membru in Adunarea Generalii a Asociatilor S.c. Ecoserv SiB s.R.L., in calitatea mea de
consilier local in cadrul Consiiiului Local Siqhisoara - Asociat unic al s.c. Ecoserv Sig S.R.L.,
societate organizata si functionand
conform legilor din Romania, cu sediul social in
Municipiut Siqhisoara, str. Cornesti, nr. 54, inreqistratii la Oficiul Registrului Comertului sub
nr. j26/718/201t
atribut fiscal RO, cod unic de inregistrare 28696329, ('Societatea"}. in
calitate de Mandant

imputernicesc

prin prezenta pe
(numele si prenumele comp/et,
conform actului de identitate], cetatean
domiciliat in
_
care se identiflca cu Cl. seria
nr.
eliberata la data de
de catre
_______
avand codul numeric personal
, in calitate de Mandatar
sa rna reprezinte in Adunarea Generala a Asociatilor S.c. Ecoserv SiB S.R.L. ce va avea
lac la data de
ora
la sediul Municipiului Sighisoara, din str. P-ta
Muzeului, nr. 7, si sa exercite dreptul de vat potrivit instructiunilor primite, cu privire la
aspectele ce [ac obiectul punctelor inscrise pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

1.

_
(Se va nota punctul de pe ordinea de zi pentru care se voteaza)

Pentru

Impotriva

Abtinere

_

2.
Pentru

_
(Se va nota punctu/ de pe ordinea de zi pentru care se voteaza)
Impotriva
Abtinere.
_

3.

_
(Se va nota punctul de pe ordinea de zi pentru care se voteaza)

Pentru

lmpotriva

Abtinere

_

In acest sens, Mandatarul ma va reprezenta cu drept de vot in Adunarea Generala Ordinarii a
Societatii mai sus mentionata, va semna si va primi toate documentele intocmite
cu ocazia adunarii si va consimti la orice alte formalitati prevazute de leqislatia aplicabila,
semnatura sa data in limitele prezentului mandat fiindu-mi pe deplin opozabila.
imputernicesc mandatarul sa voteze potrivit modului fn care a fast fmputernicit 9i ii dau
putere discretionarii de a vota asupra problemelor care nu au fost identiflcate 9i inc/use In
ordinea de zi.
Prezentul mandat este netransmisibil unei terte persoane ~i este valabi! numai la sedinta
Adun6rii genera/e din data de
iar mandatarul are obligatia sa voteze in
conformitate cu instructiunile formulate de membrul AGA care I-a desemnat.

Asociatitor

Prezenta procura a fast incheiata in 3 (trei) exemplare oriqinale, din care:

• un exemplar va fi depus/transmis electronic, cel tarziu cu 24 ore inainte de sedinta AGA.
• cu eel de-al doilea exemplar, reprezentantul se va prezenta la adunarea generala;
• eel de-al treilea exemplar va ramane la membrul AGA reprezentat.
Anexez prezentului
Mandant,

formular

copia actului de identitate

valabil

al mandatarului.

(numele si prenumele conform actului de identitate)

Semnatura:

Locul:
Data:

.
.

Nota:
*Mandantul f~i asumii fntreaga rospundere pentru completarea corectii ~i transmiterea In
siguranta a prezentei procuri.
"Dupe completarea si semnarea procurii, un exemplar original se va depune la punctul de
lucru al societiitii, din Siqhisoara, str. Libertatii, nr. 14, et. I/, In plic siqilat; cu mentionarea
scrisii clar "PENTRU AGA DIN DATA DE
". eel tarziu cu 24 ore inainte de adunare sau
se va transmite pe e-mail office@ecoservsig.ro. mentionand fa subiect "PENTRU AGA DIN
DATA DE
", cu respectarea aceluiasi termen.
*Societatea se obliga sa pastreze exemplarele depuse in conditii de siguranta ~i
confide nti afita teo
*Exprimarea votului asupra problemelor fnscrise pe Ordinea de zi se face prin inscrierea unui
"X" la una dintre optiunile Pentru, Impotriva, Abtinere.
*Procurile incorect completate sau incorecte vor Ji anulate, [dcdndu-se precizare In scris
despre aceasta In procesul-verbal al sedintei.
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