
ÎMPUTERNICIRE  GENERALĂ 

 

Subsemnatul ……………………………………………………………………………………..……….……………………..…………….,  

cetăţean ……………………………….…..., domiciliat în ………..……………………………………………………………………., 

identificat cu …………..….. seria ………………… nr. ……………………. eliberat de …………………………….…..………. la 

data de ………………………., CNP ……………………………………………… 

 

sau 

 

Subscrisa ……………………………………………..……………………., persoană juridică cu sediul în ............................. 

……………………………………………………………………………………………………….…………………..…………. înregistrată în 

Registrul Comerţului sub nr …………………………., CUI…………………………., reprezentată legal prin: 

…………………………………………………………., cetăţean …………………….., domiciliat în ……………………….…………., 

………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

identificat cu ……………………….. seria ……………………… nr. ……………………. eliberat de ……………………… la data 

………………………………………., CNP ………………………………. , în calitate de acţionar al COMPA S.A. 

(“Societatea”), societate înfiinţată în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub numărul J32/129/1991, CUI 788767, atribut fiscal RO, capital 

social subscris şi integral vărsat 21.882.103,8 lei, împărţit în 218.821.038 acţiuni nominative, cu valoarea 

nominală de 0,10 lei fiecare, în conformitate cu Registrul Acţionarilor societăţii la data de referinţă, deţinând 

un număr de …………………… acţiuni ale Societăţii reprezentând …....…...% din numărul total al acţiunilor 

societăţii şi din numărul total de drepturi de vot, împuternicesc prin prezenta pe 

…………………………………………………………….…………………………… (nume / prenume reprezentant / mandatar) 

identificat cu act de identitate …………… seria ……….. nr. ………..…….. eliberat de ……………………… la data de 

……………………….., CNP ……………..…………………, să reprezinte subscrisa / să mă reprezinte în cadrul Adunării 

Generale Ordinare / Extraordinare a Acţionarilor Societăţii COMPA şi să exercite dreptul de vot aferent 

deţinerilor mele, la libera sa apreciere. 

În baza prezentei împuterniciri, împuternicitul meu se va prezenta la şedinţă în vederea îndeplinirii tuturor 

formalităţilor de vot, va putea face cereri şi va putea da declaraţii, semnând în numele meu şi pentru mine 

oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi opozabilă. 

Întocmită astăzi, ………………….., în 3 exemplare originale, având aceeaşi forţă juridică, unul pentru mandant, 

unul pentru mandatar şi cel de-al treilea pentru a fi depus la sediul COMPA S.A.Sibiu. 

 

MANDANT      MANDATAR 

……………………………………………………   …………………………………………………… 
(numele, prenumele mandantului, cu majuscule)   (numele, prenumele mandatarului, cu majuscule) 

 

Semnătura: …………………………………….  Semnătura……………………………………. 

L.S. 

(în cazul acţionarului persoană juridică, se va aplica şi ştampila valabilă) 

Notă: Se va ataşa Buletinul de vot cuprinzând Ordinea de zi. 


