
 

 

IMPUTERNICIRE SPECIALA 

- pentru persoane fizice- 

 
Subsemnatul(a) ........................................................................, cu domiciliul in 

……………………………………………………………………., legitimat(ã) cu BI/CI seria ……., nr. 
………………… eliberat(ã) de ……………………. la data de………. ,  CNP ………………………….., 
detinator(oare) a unui numar de ........................... actiuni emise de LACTATE NATURA S.A., reprezentand ..........% 

din numarul total de 4.797.401  actiuni emise de LACTATE NATURA S.A. care imi confera un numar de .............. 

drepturi de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, reprezentand ...........% din numarul total de 

actiuni emise de  LACTATE NATURA S.A. Targoviste, numesc prin prezenta pe …………….…........................, 
avand codul numeric personal ................................... si BI/CI seria ....... nr. ................. eliberata de ......................., ca 

reprezentant al meu in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care va avea loc in data 26.04.2023, ora 

14:30, in municipiul Targoviste, B-dul Independentei nr. 23, judetul Dambovita, sau, in data de 27.04.2023, ora 

13:30  in locul indicat pentru prima convocare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de 

vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor, la sfarsitul zilei de 13.04.2023, dupa cum 

urmeaza: 

 

              1.  Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, după cum urmează: 
a) Art. 18 din Capitolului IV,   se  completează cu alin. (4) care va avea următorul conținut:  
,,(4 ) Poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei 

adunări generale a acționarilor   LACTATE  NATURA S.A. reprezintă un vot exprimat. În convocatorul 
adunării generale a acționarilor vor fi incluse mențiuni cu privire la calificarea poziției de «abținere» ca vot 
exprimat.” 

Pentru Impotriva Abtinere 

   

 

2. Aprobarea datei de 26.05.2023 ca data de înregistrare (ex-date 25.05.2023) în conformitate cu 

prevederile aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor 
adoptate.  

Pentru Impotriva Abtinere 

   

 

3. Aprobarea împuternicirii Președintelui/Directorului General al societății, cu posibilitatea de 
substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma 
modificată și actualizată a Actului Constitutiv și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta 

societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de 
implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor la Oficiul Registrului 
Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte 
autorități. 

Pentru Impotriva Abtinere 

   

 

Data: ______ 

Numele si prenumele acţionarului:  
Semnatura : 

 


