
ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ 

solicitată de Consiliul de Administraţie al MERCUR S.A. Craiova 

conform Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F. 

 

 Societatea ________________________________, cu sediul social în 

______________________, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul ___________________ sub 

nr.______________, C.U.I. _______________, deţinătoare a unui număr de ____________ acţiuni 

nominative emise de MERCUR S.A. Craiova, deţinere aferent căreia ne revine un număr de 

____________ voturi în A.G.A.,   

împuternicim prin prezenta pe ______________________________, cu domiciliul în 

_______________, strada ________________, nr.______, bloc_______, scara ______, ap. _____ , 

posesor al actului de identitate ______, seria ______, nr._____________, eliberat de 

________________________ la data de ______________, CNP ________________________, 

să participe şi să voteze în numele societăţii în A.G.A. MERCUR S.A., convocată în şedinţă 

Ordinară în data de 14/15.07.2021, la ora 1100, la sediul MERCUR S.A. din Craiova – Calea Unirii 

nr.14.  

Reprezentantul nostru va exercita dreptul de vot, corespunzător acţiunilor cu care societatea 

figurează în Registrul acţionarilor la data de 30.06.2021 – după cum urmează : 

Nr. 

crt. 

Punct înscris pe ordinea de zi a A.G.O.A. Pentru 

 

Împotrivă Abţinere 

1. Aprobarea “Politicii de remunerare” a Societatii MERCUR S.A. in 

conformitate cu prevederile Art.92 1 din Legea nr.24/2017 privind 

emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață. 

   

2. Aprobarea datei de 03.08.2021 ca dată de înregistrare şi a datei de 

02.08.2021 ca ex date. 

   

3. Aprobarea ȋmputernicirii Președintelui Consiliului de 

Administrație al societăţii, cu posibilitatea de substituire, pentru a 

semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, şi 

orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea şi 

pentru a efectua toate actele şi formalităţile de publicitate, de 

ȋnregistrare şi implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea 

Generală Ordinare a acţionarilor la Oficiul Registrului Comerțului, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central şi la 

alte autorităţi. 

   

Prezenta împuternicire specială este valabilă numai pentru şedinţa Ordinară din data de 

14/15.07.2021 a A.G.A. MERCUR S.A., iar dreptul de vot al reprezentantului nostru va fi valabil numai 

dacă va fi exercitat în conformitate cu prezenta împuternicire. 

DATA      Societatea _____________________________ 

_________________     prin reprezentant legal*), 

       _________________________________ 

        Semnătura  

       _________________________________ 
*)  funcţia, numele şi prenumele  


