-exemplar pentru emitent, aclionar, imputernicit-

PROCURA SPECIALA

Subscrisa
l6nga Tribunalul

cu sediul in

.......

........

........

inregistratd la O.R.C. de pe

sub nr. J....................., avdnd CUI
prin reprezentantul legal
avdnd calitatea de
..., de{inatoare a .......
acJiuni (.......% din capitalul social) emise de INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A., care imi conferi dreptul la
voturi in Adunarea Generala Extraordinara a INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A., imputemicesc prin

prezenta

........

pe d-nul/d-na

posesor

al

B.I.iC.I.

seria

nr.............., av6nd

CNp

ca reprezentant al meu in Adunarea Generald Extraordinara a Actionarilor INDUSTRIE MICA
PRAHOVA S.A. care Ya avea loc in data de 04.12.2017 la ora 1 1 :00, la sediul societdJii, sau la data
tinerii celei de a
doua adundri, respectiv la data de 05.12.2017 , la ora I 1 :00, cdnd cea dintdi nu se poate
sd
exercite
dreptul de vot
trine,
aferent delinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor, dupd cum urmeazd:

l.

Aprobarea rf,scumpdrdrii de cdtre Societate a propriilor ac{iuni, in cadrul pieJei pe care acliunile sunt
tranzac\ionate gi/sau prin desfbgurarea de oferte publice de cumpdrare, in conformitate cu prevederile legale
aplicabile, in urmdtoarele condi{ii:
- maximum 42200 ac\iuni (reprezentdnd maximum l0 % din capitalul social subscris gi vdrsat la datahot6r6rii),
par\ial pentru alocarea cdtre angajali qi/sau administratori gi/sau directori ai societSfii, qi parfial in scopul anularii
lor gi reducerii corespunzdtoare a capitalului social al societitii;
- la preJul minim de 2,5 lei pe ac{iune qi un pret maxim egal cu valoarea cea mai micd dintre (a) l0 lei pe actiune
gi (b) valoarea cea mai mare dintre pre{ul ultimeitranzaclii independente gi pretul cel mai ridicat din momentul
respectiv al ofertei de achizilionare, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE)
201611052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. SgelZyru al Parlamentului
European qi al Consiliului in ceea ce priveqte standardele tehnice de reglementare pentru condiliile aplicabile
programelor de rdscumpdrare gi mdsurilor de stabilizare.
- valoarea agreatd, a programului de rdscumpdrare este de pdnd la 422.000 lei.
- Programul se va desftgura pentru o perioadd de maximum 18 luni de la data publicdrii hotdrflrii AGEA in
Monitorul Oficial al Rom6niei, partea a IV-a.
- Tranzac\iile de rdscumpdrare pot avea drept obiect doar ac{iuni pldtite integral gi vor fi efectuate doar din
profitul distribuibil sau din rezerve disponibile ale Societ6{ii, aga cum sunt inregistrate in ultimele situaJii
financiare anuale

cu exceptia rezervelor

rea datei de 2l.12.2017 ca datd, de

a datei de20.12.2017 ca ex date.

?

3.

Aprobarea mandatdrii Consiliului de Administra{ie cu efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la
nire a Hotdr6rii AGEA ce se va
Pentru
Impotrivd
Abtinere

4-

Aprobarea mandatdrii unei persoane qi
........., identificati
....................., Sd
indeplineascd toate formalitalile privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comerfului a Hotirdrii AGEA care
urmeazd sd fie ado
a IV-a.
lprivind publicarea Hotdrdrii AGEA in Monitorul Oficial al Rom6niei

anume

prin

Prin prezenta, subscrisa dau/nu dau putere discrelionard de vot reprezentanlului mai sus numit, asupra problemelor
care nu au fost identificate qi incluse in ordinea de
Data

zi

pdnd,

la data prezentei.
Denumirea societdlii

Numele gi prenumele reprezentantului legal
Semndtura gi gtampila

