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MANDAT DE REPREZENTARE
S.C. _____________________________, cu număr de ordine în Registrul Comerţului J__/___/___,
având Cod Unic de Înregistrare_________, Atribut fiscal___, cu sediul în ____________________
________________________________________,prin reprezentant legal ___________________ identificat
cu
C.I.
seria___nr_______,CNP
_______________________
,domiciliat
în
___________________________, deţinătoare de acţiuni emise de S.C. MAGAZIN UNIVERSAL
MARAMUREŞ S.A Baia Mare, cu număr de ordine în Registrul Comerţului J24/1628/1994, având Cod
Unic de Înregistrare 6076555, Atribut fiscal – RO, cu sediul în Baia Mare, Bdul Unirii nr.8-10, Judeţul
Maramureş. având un capital social de 1.564.505,5 lei integral vărsat, compus din 15.645.055 acţiuni
nominative dematerializate, deţinând un număr de __________ acţiuni reprezentând ___% din capitalul
social al societăţii, care îmi conferă dreptul la ______ voturi în adunarea generală a acţionarilor,
împuternicesc pe D-na/Dl. ___________________________, cetăţean român, domiciliat în ____________,
str. ______________ nr. ___ , Ap.___, Judeţul __________, născut/ă la data de ___.___.______ în
____________, Judeţul _____________, fiul/ica lui _________ şi __________, posesor /are a C.I./B.I
Seria___nr.____/___.___._____ valabil până la data de ___.___.______ eliberat de Poliţia___________, cu
CNP __________________, pentru a mă reprezenta, la Adunarea Generală Ordinară de la S.C. Magazin
Universal Maramureş S.A., din data de 21.04.2008 ora 13.00 sau 22.04.2008 ora 13.00 la sediul societăţii,
privind votul cu posibilitatea ca acesta să fie pentru, împotrivă sau abţinere asupra următoarelor puncte
din ordinea de zi:
1. Discutarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar pe anul
2007 şi pronunţarea asupra gestiunii administratorilor;
2. Discutarea şi supunerea spre aprobare a raportului de audit financiar pentru anul 2007;
3. Discutarea şi supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale aferente anului 2007;
4. Discutarea şi supunerea spre aprobare a repartizării profitului net aferent anului financiar 2007, pe
destinaţiile legale;
5. Discutarea şi supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli şi, după caz, a
programului de activitate pe anul 2008;
6. Discutarea şi supunerea spre aprobare a programului de investitii pe anul 2008;
7. Stabilirea remuneraţiei cuvenite administratorilor societăţii pentru anul 2008.
8. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele
hotărârii A.G.O.A. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie este 14.05.2008.
9. Mandatarea unei persoane sa semneze hotărârea A.G.O.A. şi să indeplineasca toate formalitatile
legale privind publicarea si inregistrarea hotarârii A.G.O.A., si sa reprezinte societatea in relatia cu
Monitorul Oficial al Romaniei si ORC Maramures.
Împuternicitul va vota aprobarea punctelor de pe ordinea de zi, având puteri discreţionate în luarea
deciziei de vot. Pentru punctele ce nu s-au identificat şi inclus pe ordinea de zi precum şi pentru orice
problemă care se va ridica în AGA a societăţii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A. Baia Mare,
împuternicitul va putea propune şi vota direcţionar, numai în interesul meu şi pentru mine.
În acest sens delegatul va putea face declaraţii, formula cereri, va putea să semneze şi să mă reprezinte,
în limitele prezentului mandat şi pentru îndeplinirea acestuia.
Locul întocmirii: ______________
Semnătura şi ştampila
Data: ___/___/_____

* Mandatul de reprezentare va fi depus,în original până cel târziu în data de 16.04.2008 ora 16.00 la
secretariatul societăţii.

S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 8- 10, jud. Maramures
Fax: 0262 - 225 285, Tel: 0262 - 225 301
Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/1994
www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul.ro

