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 PROCURĂ SPECIALĂ 

 
Subsemnatul (nume , prenume) ______________________ 
 
________________________________________________,  

cod numeric personal __________________________, 
reprezentant legal al (denumirea completă a societăţii) 
______________________________________2, având cod 
unic de înregistrare (sau echivalent) _________________, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului din 
________________, sub nr. ________________________, 
detinator la data de 05.01.2015 al unui număr de 
________________ acţiuni emise de  CERAMICA S.A. 
IASI înmatriculata la ORC Iaşi sub nr. J 22/533/1991, Cod 
unic de înregistrare RO1989343 (“Societatea”), care îmi 
conferă un număr de _______________________ drepturi 
de vot în Adunarea Generala Extraordinară a Acţionarilor, 
dintr-un număr total de 114.249.968 acţiuni şi drepturi de 
vot, numesc prin prezenta procură pe (numele şi prenumele 
reprezentantului) _________________________ domiciliat 
în _____________________________________, posesor al 
C.I./B.I./paşaport seria _____ nr. __________, având CNP 
_______________, sau, în lipsă, pe (numele şi prenumele 
reprezentantului) _________________________ domiciliat 
în ______________________________, posesor al 
C.I./B.I./paşaport seria _____ nr. _____________ , având 
CNP ________________________, ca, împreună sau 
separat, să acţioneze în calitate de reprezentanţi ai mei în 
Adunarea Generala Extraordinară a Acţionarilor Societăţii, 
ce va avea loc, la prima convocare, în data de 12.01.2015, 
ora 14:00, la sediul societăţii, sau, la a doua convocare, în 
cazul în care adunările nu s-ar putea ţine la prima convocare, 
la data de 15.01.2015 (aceleaşi ore şi acelaşi loc) şi să 
exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în 
Registrul acţionarilor de la „Depozitarul Central” S.A. la 
sfârşitul zilei de 05.01.2015, după cum urmează: 

1. Dezbaterea de către acţionari a situaţiei create de lipsa 
cadrului legal de funcţionare a Pieţei RASDAQ, 
prezentarea Legii nr. 151/2014 privind clarificarea 
statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe 
Piaţa Rasdaq sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate şi 
adoptarea unei hotărâri în una dintre următoarele variante: 

a) admiterea la tranzacţionare a acţiunilor emise de 
societate pe Piaţa Reglementată la vedere administrată de 
Bursa de Valori Bucureşti S.A.; 

Pentru          Împotrivă          Abţinere  

b) admiterea la tranzacţionare a acţiunilor emise de 
Societate pe Piaţa reglementată la vedere administrată de 
Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.; 

Pentru          Împotrivă          Abţinere 
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 SPECIAL POWER OF ATTORNEY  

I the undersigned (name, surname) ___________________ 

 _______________________________________________, 
PIN ____________________________, legal representative 
of (complete name of the company) 
__________________________________2, sole registration 
number _________________, registered with the Trade 
Registry of ___________________________, under no. 
________________________, holder as of January 5, 2015 
of a number of __________________ shares, issued by  
CERAMICA S.A. IASI registered with the Iaşi Trade 
Registry under no. J 22/533/1991, Sole registration number 
RO1989343 (the “Company”), granting me a number of 
_______________________ votes in the Extraordinary  
General Meeting of Shareholders, from a total of 
114,249,968 shares and votes, hereby appoint (name and 
surname of the 
representative)___________________________________ 
resident in ______________________________________, 
holder of identity card/passport series _____ no. 
____________, PIN _______________, and/or (name and 
surname of the representative) 
____________________________________ resident in 
_____________________________________, holder of 
identity card/passport series _____ no. _________________, 
PIN ____________________, to jointly or separately act as 
my representatives in the Extraordinary  General Meeting of 
Shareholders of the Company, to be held, upon first call, on 
January 12, 2015, 14:00 hours, at the Company 
headquarters, or, upon second call, in case the meetings 
cannot be held upon its first  call, on January 15, 2015 (same 
time and same venue) and to exercise the voting rights 
corresponding to my holdings in the Company’s share 
capital as registered in the Shareholders’ Register held by 
the “Depozitarul Central” S.A. at the end of January 5th, 
2015, as follows: 

1. Discussion by the shareholders of the situation created 
by the lack of legal framework for RASDAQ Market, 
presentation of Law no. 151/2014 regarding the legal 
status of shares traded on Rasdaq market or unlisted 
securities market and the adoption of a decision for one of 
the following options: 

a) admission to trading of the shares issued by the 
Company on the spot Regulated Market managed by Bursa 
de Valori Bucureşti S.A.; 

For          Against          Abstention  

b) admission to trading of the shares issued by the 
Company on the spot Regulated Market managed by Sibex 
- Sibiu Stock Exchange S.A.; 

For         Against          Abstention  
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c) admiterea la tranzacţionare a acţiunilor emise de 
Societate în cadrul Sistemului Alternativ de 
Tranzacţionare ATS - CAN Categoria I, administrat de 
Bursa de Valori Bucureşti S.A.; 

Pentru          Împotrivă          Abţinere 

d) admiterea la tranzacţionare a acţiunilor emise de 
Societate în cadrul Sistemului Alternativ de 
Tranzacţionare ATS - CAN Categoria baza, administrat de 
Bursa de Valori Bucureşti S.A.; 

Pentru         Împotrivă          Abţinere 

e) admiterea la tranzacţionare a acţiunilor emise de 
Societate în cadrul Sistemului Sistemul Alternativ de 
Tranzacţionare administrat de Sibex - Sibiu Stock 
Exchange S.A.; 

Pentru          Împotrivă          Abţinere 

f) Societatea nu va solicita şi nu va face niciun demers în 
vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de 
Societate pe o piaţă reglementată sau a tranzacţionării 
acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare.  

Pentru          Împotrivă          Abţinere 

2. Înfiinţarea unui punct de lucru în Sat. Vlădiceni, 
Comuna Tomeşti, str. Mănăstirii nr. 1A; 

Pentru          Împotrivă          Abţinere 

3. Schimbarea denumirii Societăţii în Brikston 
Construction Solutions S.A.. 

Pentru          Împotrivă          Abţinere 

4. Modificarea Actului Constitutiv al Societăţii, după cum 
urmează: 

- punctul 1.1. din Articolul 1 va avea următorul curpins: 
„Denumirea societăţii este Brikston Construction 
Solutions S.A..” 

Pentru          Împotrivă          Abţinere  

- punctul 7.2. din Articolul 7 şi punctul 8.1. din Articolul 8 
se elimină, punctele din respectivele articole 
renumerotându-se în mod corespunzător. 

Pentru          Împotrivă          Abţinere 

c) admission to trading of the shares issued by the 
Company in the Alternative Trading System ATS - CAN, 
Tier I, managed by Bursa de Valori Bucureşti S.A.; 

For          Against          Abstention  

d) admission to trading of the shares issued by the 
Company on the Alternative Trading System ATS - CAN, 
Tier basis, managed by Bursa de Valori Bucureşti S.A.; 
 
For          Against          Abstention 

e) admission to trading of the shares issued by the 
Company on the Alternative Trading System managed by 
Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.; 

For         Against          Abstention 

f) The Company shall not apply to and will not take any 
measures for admission to trading of the shares issued by 
the Company on a regulated market or in an alternative 
trading system. 

For          Against          Abstention 

2. Setting up a branch in Sat. Vlădiceni, Tomeşti village, 
Mănăstirii street. no. 1A; 

For          Against          Abstention 

3. Change of the Company’s name to Brikston 
Construction Solutions SA. 

For          Against          Abstention 

4. Amendments to the Company’s articles of association, 
as follows: 

- point 1.1. of Article 1 shall have the following content: 
„The company name is  Brikston Construction Solutions 
S.A..” 

For          Against          Abstention 

- point 7.2. of Article 7 and point 8.1. of Article 8 are 
deleted and the points within the respective articles shall 
be renumbered correspondingly. 

For          Against          Abstention 
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6.  prin prezenta, subsemnatul dau putere discreţionară de 
vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor 
organizatorice ale adunării generale a acţionarilor: 

Pentru          Împotrivă          Abţinere  

Prezenta s-a încheiat în patru exemplare, câte un exemplar 
pentru împuterniciţi, unul pentru acţionar şi unul pentru 
Ceramica S.A. Iaşi însoţit de copia unui act de identitate al 
reprezentantului. 

Data  ............... 

 …………………………………………………… 
(Numele şi prenumele acţionarului persoana fizica sau a 
reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, în 
clar, cu majuscule) 
 
 …………………………………………………… 
 
(Semnătura acţionarului persoană fizică sau a 
reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică şi 
ştampila3 la persoanele juridice) 
1  acţionarul poate completa formularul, fie în limba română, fie în limba engleză. 

2  se va completa numai pentru acţionar persoana juridica 

3  acolo unde este cazul 

5. Stabilirea datei de 30.01.2015 ca dată de înregistrare 
pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele AGEA, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 
297/2004 privind piaţa de capital, precum şi aprobarea 
datei de 29.01.2015 ca dată “ex date” conform art. 2 litera 
f din Regulamentul ASF nr. 6/2009 cu completările şi 
modificările ulterioare. 

Pentru          Împotrivă          Abţinere 

6.  the undersigned hereby grants discretionary voting power 
to the above mentioned representative, related to the 
organizational issues of the general meeting of shareholders: 

For          Against          Abstention  

The current power of attorney has been drafted in four 
original copies, one copy for each of the representatives, one 
for the shareholder and one for Ceramica S.A. Iaşi 
accompanied by a copy of an identity document of the 
representative. 

Date  ............... 

……………………………………………………........ 
(Name and surname of the shareholder, individual, or of the 
legal representative of the shareholder, company,  in capital 
letters) 
 
 …………………………………………………. 
 
(Signature of the shareholder, individual, or of the legal 
representative of the shareholder, company and stamp3 of 
the shareholder, company) 
1  shareholder can fill either in Romanian or in English 
2  to be filled in only by shareholding legal persons 
3  where applicable 

5. Setting up the date of 01/30/2015 as the record date for 
identifying shareholders who are subject to the effects of 
EGMS, in accordance with art. 238 of Law no. 297/2004 
on the Capital Markets and the approval of the date of 
01/29/2015 as "ex date", according to art. 2 (f) of FSA 
Regulation no. 6/2009 with its subsequent amendments. 

For          Against          Abstention  

 


