PROCURĂ SPECIALĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA
A ACŢIONARILOR

Subsemnatul(a)/Subscrisa……………………...................…………………………..cu
domiciliul/sediul
în…………..……………………….…..,deţinător
a
unui
număr
de
……………….acţiuni la S.C. ALTUR SA Slatina, înmatriculată la ORC Olt sub nr. J28/131/1991,
CUI RO1520249, reprezentând .........% din numărul total de 824.388.338 acţiuni ale S.C. ALTUR
SA care îmi conferă un număr de ............................ drepturi de vot în Adunarea Generală
Extraordinara a Acţionarilor reprezentând .........% din totalul de acţiuni emise de S.C. ALTUR SA
Slatina, numesc prin prezenta pe:.......................................................................................................
domiciliat în ...........................................................................................................................................
CNP..................................., posesor al B.I./C.I/paşaport seria........, nr....................... eliberat de
............................................., ID............................................, ca reprezentant al meu în Adunarea
Generală Extraordinara a Acţionarilor S.C. ALTUR SA, care va avea loc la data de 11.09.2012,
ora 1200, la sediul societăţii din Slatina, str. Piteşti, nr.114, jud. Olt, 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
acţiunilor deţinute de mine şi înregistrate în Registrul acţionarilor la S.C. DEPOZITARUL
CENTRAL SA Bucureşti la data de referinţă 31.08.2012, după cum urmează:
1. Aprobarea depunerii documentatiei privind oferta publica obligatorie de preluare a actiunilor
emitentului SC ARGUS SA Constanta, conform ordonantelor emise de CNVM.
Pentru..............................Împotrivă...............................Abţineri.....................
2. Aprobarea contractarii unui credit pana la limita a 5 milioane EURO si gajarea acestuia cu
actiunile detinute la emitentul SC ARGUS SA (UARG) cu actiuni provenite din derularea ofertei
publice obigatorii de preluare, cu active proprii si/sau atrase de la alte societati.
Pentru..............................Împotrivă...............................Abţineri.....................
3. Aprobarea datei de 27.09.2012 ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea
297/2004.
Pentru..............................Împotrivă...............................Abţineri.....................

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al
procurii va fi transmis până la data de 07.09.2012 inclusiv, ora 1000 la sediul S.C. ALTUR SA
Slatina, Secretariat CA şi AGA, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la
adunarea generală a acţionarilor, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acţionarul reprezentat.
Data acordării procurii: ..............................................
Numele şi prenumele: .................................................
Semnătura/Ştampila: ..................................................
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