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 PROCURĂ SPECIALĂ 

 

Subsemnatul (nume , prenume) ........................... 

.........................., cod numeric personal ..............................., 

în calitate de 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 

05.10.2015 („data de referinţă”) 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 ne conferă un număr de 

................ drepturi de vot în Adunarea Generala 

Extraordinară a Acţionarilor, numesc prin prezenta procură 

pe ........................ ....................... domiciliat/ă în ............, 

..............., .........., ...........,  posesor al C.I./B.I./paşaport seria 

........ nr. .........., având CNP ..................................., ca să 

acţioneze în calitate de reprezentant al meu în Adunarea 

Generala Extraordinară a Acţionarilor Societăţii („AGEA ”), 

ce va avea loc, la prima convocare, în data de 14.10.2015, 

ora 14:00, la sediul societăţii, sau, la a doua convocare, în 

cazul în care AGEA nu s-ar putea ţine la prima convocare, la 

data de 02.11.2015 (aceeaşi oră şi acelaşi loc) şi să exercite 

dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în 

registrul acţionarilor la data de referinţă, după cum urmează: 

1.  Aprobarea autorizării Consiliului de Administraţie de a 

răscumpăra un număr de maxim 2.368.184 acţiuni ale 

Societăţii, pentru o perioadă maximă de 12 luni de la data 

publicării hotărârii acţionarilor în Monitorul Oficial al 

României, Partea a IV-a. Răscumpărarea se va efectua la 

un preţ de 0,6957 lei/actiune. Programul de răscumpărare 

are drept scop reducerea ulterioară a capitalului social. 

Pentru          Împotrivă          Abţinere  

2. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al 

Societatii de la 57.124.984 lei la 49.673.197 lei, prin 

anularea unui număr de 14.903.574 acţiuni proprii 

dobândite şi deţinute de Societate. După reducere, 

capitalul social subscris al Societatii va avea valoarea de 

49.673.197 lei, fiind împărţit în 99.346.394 acţiuni, având 

o valoare nominală de 0,5 lei/acţiune. Reducerea 

capitalului social subscris se va realiza în temeiul art. 207 

alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990 şi este motivată de 

optimizarea structurii capitalurilor proprii şi asigurarea 

unui randament superior al capitalurilor proprii. Ca urmare 

a reducerii capitalului social, Articolul 6.2. din Actul 

Constitutiv al Societăţii se modifică şi va avea următorul 

conţinut: „6.2 Capitalul social este divizat in 99.346.394 

actiuni nominative dematerializate în valoare nominala de 

0,5 RON fiecare”. 

Pentru          Împotrivă          Abţinere  

1
 SPECIAL POWER OF ATTORNEY  

 

I the undersigned (name, surname) ........................... 

..........................., PIN ..........................., as legal 

representative of (complete name of the company) ………… 

…………………………
2
, sole registration number 

…………..., registered with the TradeRegistry of 

……………., under no. …………, holder as of October 5, 

2015 („reference date”) of a number of ………….. shares, 

issued by BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS 

S.A. registered with the Iaşi Trade Registry under no. 

J22/533/1991, Sole registration number RO1989343 (the 

“Company”), granting us a number of ……………. votes in 

the Extraordinary General Meeting of Shareholders, hereby 

appoint (name and surname of the representative) ………….  

……………………., resident in …………… …… 

…………………………., holder of identity card/passport 

series ….. no. …………, PIN ………………………, to act 

as my representatives in the Extraordinary  General Meeting 

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

upon first call, on October 14, 2015, 14:00 hours, at the 

Company headquarters, or, upon second call, in case the 

meetings cannot be held upon its first  call, on November 2, 

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’ registry as at the 

reference date, as follows:  

1.  Authorization of the Board of Directors to buy-back a 

maximum of 2,368,184 shares of the Company, for a 

maximum period of 12 months from the date of 

publication of the decision of the shareholders in the 

Official Gazette of Romania, Part IV. The buyback will be 

performed at a price of 0.6957 lei / share. The buyback 

program aims to reduce the capital later on. 

For          Against          Abstention  

2.  Approval for the reduction of subscribed share capital 

of the Company from 57,124,984 lei to 49,673,197 lei, by 

cancelling a total of 14,903,574 treasury shares acquired 

and held by the Company. After the reduction, the share 

capital of the Company will value 49,673,197 lei, divided 

into 99,346,394 shares with a nominal value of 0.5 lei / 

share. Reducing the subscribed capital will be achieved 

under art. 207, part. (1), c) of Law no. 31/1990 and is 

motivated by the optimization of Shareholders' equity and 

ensuring higher yields on equity. Following the capital 

reduction, Article 6.2. from the Constitutive Act of the 

Company is amended to read as follows: "6.2 The share 

capital is divided into 99,346,394 dematerialized 

nominative shares with a nominal value of 0.5 RON each." 

For          Against          Abstention  
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5.  prin prezenta, subsemnatul dau putere discreţionară de 

vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor 

organizatorice ale adunării generale a acţionarilor: 

Prezenta s-a încheiat în patru exemplare, câte un exemplar 

pentru împuterniciţi, unul pentru acţionar şi unul pentru 

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 AGEA ”. 

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 

3. Imputernicirea Consiliului de Administraţie pentru a 

indeplini toate formalitatile necesare pentru ducerea la 

indeplinire a hotararilor AGEA, incluzand dar fara a se 

limita la indeplinirea formalitatilor de publicitate si 

inregistrare a hotararilor la Registrul Comertului si la orice 

alte autoritati competente. Consiliul de Administraţie 

poate delega oricare dintre atributiile sale conferite prin 

hotararile AGEA.  

Pentru          Împotrivă          Abţinere  

4. Stabilirea datei de 29.10.2015 (sau 17.11.2015 în cazul 

în care AGEA se va desfasura la a doua convocare), 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 28.10.2015 (sau 16.11.2015 

în cazul în care AGEA s-a desfasurat la a doua convocare) 

ca dată “ex date” conform art. 2 litera f din Regulamentul 

ASF nr. 6/2009 cu completările şi modificările ulterioare. 

Pentru          Împotrivă          Abţinere  

Pentru          Împotrivă          Abţinere  

5.  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 

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 EGMS". 

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 

3. Empowering the Board of Directors to perform all 

formalities necessary for carrying out the decisions of the 

EGMS, including but not limited to advertising and 

registration formalities of decisions with the Trade 

Registry and any other competent authority. The Board of 

Directors may delegate any of his powers conferred by the 

EGMS resolutions. 

For          Against          Abstention  

4. Setting up the date of October 29, 2015 (or November 

17, if EGMS will take place at the second convocation) 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 October 28, 2015 (or November 16, 

if EGMS will take place at the second convocation) as "ex 

date", according to art. 2 (f) of FSA Regulation no. 6/2009 

with its subsequent amendments. 

For          Against          Abstention  

For          Against          Abstention  

 


