
PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE 
IN ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR 

 ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A. 
 

Subscrisa1, _________________________________, cu sediul social in 

_______________________________________________, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 

______________, CUI ____________, („Mandantul”) reprezentata de dl/dna 

____________________________________, in calitate de _______________________,  detinand un numar de 

____________. actiuni din totalul de 198.566.228 de actiuni emise de societatea ArcelorMittal Hunedoara S.A. 

(”Societatea”) si inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta de 02.03.2022 care confera 

Mandantului dreptul la un numar de __________voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, 

imputernicesc prin prezenta  pe: 
Dl/dna ²_________________________ , cetatean _________________, cu domiciliul in -

________________________ identificat cu CI  seria ___ nr. _________, eliberata la data de ___________ de 

catre ___________________ avand CNP ______________________/ 

________________________________________________________3, cu sediul social in 

________________________________________________________________________________________

__, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ______________, CUI ____________, 

 sa reprezinte cu deplina putere si autoritate si sa actioneze in numele Mandantului si sa angajeze Mandantul in 

timpul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii (“Adunarea”) convocata pentru data de 
22.03.2022, ora 12:30, la sediul Societatii din localitatea Hunedoara, DJ 687-NR.4, judetul Hunedoara, sau la 

data stabilita pentru a doua intalnire, respectiv 23.03.2022, aceeasi ora si locatie, in situatia in care conditiile de 

cvorum nu ar fi intrunite la data primei adunari, si sa voteze in numele si pe seama Mandantului pentru fiecare 

punct de pe ordinea de zi mentionata mai jos, dupa cum urmeaza:  

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi:  

Se aproba propunerea de dizolvare a Societatii. 

 

 
 

Nota: Pentru valabilitatea votului, va rugam sa bifati cu X doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra. 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi:  

Se aproba reducerea capitalului social al Societatii de la valoarea actuala de 248.207.785 Lei pana la valoarea 
de 19.856.622,8 Lei, prin reducerea valorii nominale pe actiune de la 1,25 Lei la 0,1 Lei.  

 

 
1  Se va mentiona denumirea actionarului persoana juridica 
² Se va mentiona numele persoanei fizice imputernicite 
³  Se va mentiona denumirea persoanei juridice imputernicite 
 

Pentru Impotriva Abtinere 
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Nota: Pentru valabilitatea votului, va rugam sa bifati cu X doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra. 

Punctul 4  de pe ordinea de zi 

Se aproba modificarea art. 7 din actul constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut: 
„ Capitalul social al S.C. ArcelorMittal Hunedoara SA este de 19.856.622,8 Lei împărţit în 198.566.228 acţiuni 
nominative, în valoare nominală de 0,1 Lei fiecare, subscris şi vărsat în întregime de acţionari. Structura 
acţionariatului Societatii este relevata  in registrul actionarilor Societatii tinut de catre depozitarul central , in 
conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital.” 
  

 

 

 

 
Nota: Pentru valabilitatea votului, va rugam sa bifati cu X doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra. 

Punctul 5  de pe ordinea de zi : 

Se aproba data de 12.04.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang 
efectele hotararii Adunarii.  

 
 
 

 
Nota: Pentru valabilitatea votului, va rugam sa bifati cu X doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra. 

Punctul 6  de pe ordinea de zi : 

Se aproba data de 11.04.2022 ca “ex-date”, respectiv  data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele 
financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare. 
 

 

 

 

 
Nota: Pentru valabilitatea votului, va rugam sa bifati cu X doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra. 

Punctul 7 de pe ordinea de zi : 

Se aproba mandatarea dnei. Balint Dorina Adriana, consilier juridic al Societatii, pentru a indeplini toate 
procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii, sa depuna si sa 
ridice acte, sa semneze in numele si pe seama Societatii toate documentele necesare, precum si sa reprezinte 
Societatea in fata oricaror autoritati publice/persoane juridice de drept privat, in special in relatia cu Registrul 
Comertului si Autoritatea de Supraveghere Financiara. 

 

Pentru Impotriva Abtinere 
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Nota: Pentru valabilitatea votului, va rugam sa bifati cu X doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra. 

Prezenta Procura este valabila pentru o perioada de 30 de zile de la data emiterii, daca nu este revocata  anticipat 

in scris de catre Mandant. 

Prezenta procura a fost incheiata astazi, ___________________ (ziua, luna, an).  

________________ 

(Semnatura Mandantului) 
  

 

Pentru Impotriva Abtinere 

   


