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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 20.04.2015 al unui număr de 

________________ acţiuni emise de BRIKSTON 

CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. 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 Ordinară a Acţionarilor, 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 Ordinară a Acţionarilor Societăţii 

(„AGOA”), ce va avea loc în data de 29.04.2015, 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 

30.04.2015 (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 20.04.2015, după cum urmează: 

1.  Discutarea şi aprobarea Situaţiilor financiare anuale pe 

anul 2014 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de 

Administraţie pentru exerciţiul financiar al anului 2014 şi 

a Raportului auditorului financiar extern”: 

Pentru          Împotrivă          Abţinere  

2. Repartizarea pe destinaţii a profitului net realizat în anul 

2014, conform propunerii Consiliului de Administraţie: 

Pentru          Împotrivă          Abţinere  

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor 

pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar al 

anului 2014: 

Pentru          Împotrivă          Abţinere  

4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 

2015: 

Pentru          Împotrivă          Abţinere  

1
 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 April 20, 2015 of 

a number of __________________ shares, issued by  

BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. 

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 Ordinary  General 

Meeting of Shareholders, 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 Ordinary General Meeting of 

Shareholders (“OGMS”) of the Company, to be held, on 

April 29, 2015, 14:00 hours, at the Company headquarters, 

or, upon second call, in case the meetings cannot be held 

upon its first  call, on April 30, 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 April 20, 2015, as follows: 

1. Approval of the Financial Statements for the year 2014, 

based on the Annual Report of the Board of Directors and 

the Report of the external financial auditor: 

For          Against          Abstention  

2. 2014 profit distribution as proposed by the Board: 

For          Against          Abstention  

3. Granting discharge of the Board members for the 2014 

financial year: 

For          Against          Abstention  

4. Approval of the Revenues & Expenditure Budget for the 

financial year 2015: 

For          Against          Abstention  
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5. Aprobarea pentru exerciţiul în curs a limitelor generale 

pentru remuneraţiile nete ale directorilor şi pentru 

remuneraţiile suplimentare acordate de Consiliul de 

Administraţie administratorilor însărcinaţi cu funcţii 

specifice, în aceleaşi condiţii aprobate anterior pentru 

exerciţiul financiar 2014: 

Pentru          Împotrivă          Abţinere  

6. Împuternicirea Consiliului de Administraţie pentru 

negocierea şi aprobarea prelungirii mandatului auditorului 

financiar ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES 

S.R.L. pe o perioadă de minim un an: 

Pentru          Împotrivă          Abţinere  

7. Alegerea unui membru al consiliului de Administraţie al 

societăţii pentru un mandat de 4 ani: 

-  Mangalagiu Iulian-Gabriel: 

Pentru          Împotrivă          Abţinere  

- Claudiu Liviu Doros: 

Pentru          Împotrivă          Abţinere  

8. Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie al 

societăţii prin metoda votului cumulativ, în conformitate 

cu dispoziţiile art. 235 din Legea 297/2004 privind piata 

de capital: 

Pentru          Împotrivă          Abţinere  

9. Aprobarea demarării acţiunii judiciare în răspundere 

pentru prejudiciile aduse societăţii împotriva membrilor 

Consiliului de Administraţie: 

Pentru          Împotrivă          Abţinere  

10. Stabilirea datei de 15.05.2015 ca dată de înregistrare 

pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng 

efectele AGOA, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 

297/2004 privind piaţa de capital, precum şi aprobarea 

datei de 14.05.2015 ca dată “ex date” conform art. 2 litera 

f din Regulamentul ASF nr. 6/2009 cu completările şi 

modificările ulterioare. 

Pentru          Împotrivă          Abţinere  

11.  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 

11. The undersigned hereby grants discretionary voting 

power to the above mentioned representative, related to the 

organizational issues of the general meeting of shareholders: 

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 BRIKSTON 

5. approval for the 2015 financial year of the general limits 

for the net remuneration of the executive officers and for 

the additional remunerations given by the Board to the 

directors in charge of specifics tasks, in the same terms as 

for the 2014 financial year: 

For          Against          Abstention  

6. Empowerment of the Board for the negotiation and 

approval for an extension of at least one year for the 

external auditor agreement with ERNST & YOUNG 

ASSURANCE SERVICES S.R.L.: 

For          Against          Abstention  

7. Election of a member of the board of Directors of the 

Company for a term of 4 years: 

- Mangalagiu Iulian-Gabriel: 

For          Against          Abstention  

- Claudiu Liviu Doros: 

For          Against          Abstention  

8. Election of Board members by cumulative vote, 

according with art. 235 of Law 297/2004 regarding the 

capital market: 

For          Against          Abstention  

 

9. Approval for the start of the legal action for liability for 

damages to society against board members: 

For          Against          Abstention  

10. Setting up the date of 05/15/2015 as the record date for 

identifying shareholders who are subject to the effects of 

OGMS, in accordance with art. 238 of Law no. 297/2004 

on the Capital Markets and the approval of the date of 

05/14/2015 as "ex date", according to art. 2 (f) of FSA 

Regulation no. 6/2009 with its subsequent amendments. 

For          Against          Abstention  

 

For          Against          Abstention  
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BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. însoţit 

de copia unui act de identitate al reprezentantului şi a fost 

transmisă în plic sigilat cu menţiunea „pentru secretarul 

tehnic AGOA”. 

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 

ştampila
3
 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 

 

 

 

CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. accompanied by a 

copy of an identity document of the representative and was 

transmitted in a sealed envelope marked "for the technical 

secretary the OGMS". 

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 stamp
3
 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 

 


