Dosar nr. 9819/86/2010*
Debitor: S.C. STARMOD S.A. SUCEAVA
<< in insolventa >> << in insolvency >> << en procédure collective >>
Nr. de înreg. O.R.C. J33/69/1991
C.U.I. RO3177717

Nr. de înreg. _____ /__.__.2015

PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU REPREZENTAREA
ÎN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A S.C. STARMOD S.A.
Subsemnata/ul , _______________, domiciliat în ______________________, identificat prin actul de
identitate _____ seria _____ nr. _____________, eliberat de _________________________, la data de
________________,

având

codul

numeric

personal

_____________________________,

deţinător

a

____________ acțiuni emise de S.C. STARMOD S.A. Suceava, care îi conferă dreptul la _______ voturi în
Adunarea Generală a Acționarilor, numeşte prin prezenta pe _______________________________________
(numele şi prenumele reprezentantului), domiciliat în ______________________, identificat prin actul de
identitate _____ seria _____ nr. _____________, eliberat de _________________________, la data de
________________, având codul numeric personal _____________________________, ca reprezentant al
__________________ în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a S.C. STARMOD S.A., care va avea
loc în data de 15.06.2015, ora 12.00, la sediul administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare
Iași S.P.R.L. din Mun. Suceava, str. Mihai Eminescu, nr. 10, sc. A, et. 4, camera 19, jud. Suceava, sau la data
ţinerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, să exercite dreptul de vot aferent
acțiunilor deţinute de societate şi înregistrate în Registrul acţionarilor S.C. STARMOD S.A., după cum urmează:
PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI

VOTUL

I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
1. Revocarea administratorului special al S.C. Starmod S.A. Suceava
numit prin A.G.E.A. din data de 12.02.2013, în conformitate cu
dispoziţiile art. 18 din Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Desemnarea unui nou administrator special al S.C. Starmod S.A.
Suceava în conformitate cu dispoziţiile art. 18 coroborat cu art. 3
pct. 26 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu
modificările şi completările ulterioare.

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii
speciale va fi transmis, până la data de 12 iunie 2015, ora 16.00, la sediul Management Reorganizare Lichidare
Iasi S.P.R.L., din Mun. Suceava, str. Mihai Eminescu, nr. 10, sc. A, et. 4, camera 19, jud. Suceava, cel de-al
doilea exemplar se va înmâna reprezentantului, iar cel de-al treilea va rămâne la acționarul reprezentat.
Data _________________
Numele şi prenumele asociat (cu majuscule)
_______________________________________
_______________________________________
(semnătura reprezentantului asociat)

