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HÂRTIE CU ANTETUL PERSOANEI JURIDICE REPREZENTATE

PROCURĂ  SPECIALĂ

Subsemnatul(a) ________________________________( nume şi prenume conform
actului de identitate ), reprezentant legal  al _______________________, în calitate
de____________________,persoană juridică_______________,cu sediul în
_________________ str. _______________________________, nr._____, bl._____,
sc._____, ap._____, înregistrată la ORC sub nr.___________, Cod unic de
înregistrare__________________, deţinătoarea  unui nr._____________________  de
acţiuni SC” ARTEGO” SA, cu valoare nominală de 2.5 lei/acţiune, reprezentând un procent
de________% din numărul total al acţiunilor, numim prin prezenta pe
_________________________________ domiciliat în ____________________________ str.
_______________________________, nr._____, bl._____, sc._____, ap._____, posesor al
BI/CI  seria _______ nr______________, eliberat de Poliţia _____________________, la
data de ______________, să ne reprezinte în Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
de la S.C. ARTEGO S.A. in data de 24.10.2011 orele 11.00  la sediul societatii pentru toti
actionarii inregistrati  in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 14.10.2011, stabilita ca data
de referinta pentru tinerea acestei adunari, care va avea urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea majorarii liniei de credit contractata de la Banca Comerciala INTESA
SANPAOLO ROMANIA SA ARAD – Sucursala Tg-Jiu cu suma de 3.500.000 Lei,
plafonul maxim al acesteia devenind de 12.500.000 lei, cu mentinerea perioadei de
creditare [20.07.2011 – 19.07.2012];

 pentru                               împotrivă                                  abţinere

2. Aprobarea garantarii liniei de credit astfel majorate cu urmatoarele:
- Ipoteca de rang I pentru intreaga valoare a liniei de credit in suma de 9.000.000 lei
(nouamilioanelei), la care se adauga dobanda aferenta creditului calculata pana la rambursarea
integrala a acestuia, precum si comisioanele si spezele aferente creditului, asupra urmatoarelor
imobile proprietatea Imprumutatului:
- teren intravilan curti-constructii in suprafata de 11.243 mp, situat in Targu Jiu, str.
Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4,  impreuna cu
constructiile C15 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C15, C16 cu numarul cadastral
1315/2/1/1/1/4-C16, C17 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C17, C28 cu numarul cadastral
1315/2/1/1/1/4-C28, C29 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C29, C30 cu numarul cadastral
1315/2/1/1/1/4-C30, C31 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C31, C60 cu numarul cadastral
1315/2/1/1/1/4-C60, C70 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C70, C73 cu numarul cadastral
1315/2/1/1/1/4-C73, inscris in cartea funciara nr. 41172 (provenita din conversia de pe hartie a
CF nr. 24788) a Municipiului Targu Jiu;
- teren intravilan curti-constructii in suprafata de 18.910 mp, situat in Targu Jiu, str.
Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7,  impreuna cu
constructiile C54 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C54, C55 cu numarul cadastral
1315/2/1/1/1/7-C55, C58 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C58, C57 cu numarul cadastral
1315/2/1/1/1/7-C57, C56/2/1 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C56/2/1, C69 cu numarul
cadastral 1315/2/1/1/1/7-C69, inscris in cartea funciara nr. 40067 (provenita din conversia de
pe hartie a CF nr. 24791) a ,Municipiului Targu Jiu;
- teren intravilan curti-constructii in suprafata de 4.114 mp, situat in Targu Jiu, str. Ciocarlau,
nr. 38, jud. Gorj, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/9,  impreuna cu constructia C56/4 cu
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numarul cadastral 1315/2/1/1/1/9,  inscris in cartea funciara nr. 41169 (provenita din
conversia de pe hartie a CF nr. 24793) a Municipiului Targu Jiu;
- teren intravilan curti-constructii in suprafata de 1.575 mp, situat in Targu Jiu, str. Ciocarlau,
nr. 38, jud. Gorj, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/10,  impreuna cu constructia C63 cu
numarul cadastral 1315/2/1/1/1/10-C63,  inscris in cartea funciara nr. 41170 (provenita din
conversia de pe hartie a CF nr. 24794) a Municipiului Targu Jiu;
- teren intravilan curti-constructii in suprafata de 22.150 mp, situat in Targu Jiu, str.
Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/11,  impreuna cu
constructiile C56/3 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/11-C56/3, C61 cu numarul cadastral
1315/2/1/1/1/11-C61, C62 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/11-C62, inscris in cartea
funciara nr. 41165 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24795) a Municipiului Targu
Jiu;
- teren intravilan curti-constructii in suprafata de 7.646 mp, situat in Targu Jiu, str. Ciocarlau,
nr. 38, jud. Gorj, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/13,  inscris in cartea funciara nr.
41173 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24797) a Municipiului Targu Jiu.

- Ipoteca de rang II pentru suma de 3.500.000 lei (treimilioanecincisutemiilei), la care se
adauga dobanda aferenta creditului calculata pana la rambursarea integrala a acestuia, precum
si comisioanele si spezele aferente creditului, asupra urmatoarelor imobile proprietatea
Imprumutatului:

- teren intravilan curti-constructii in suprafata de 11.243 mp, situat in Targu Jiu, str.
Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4,  impreuna cu
constructiile C15 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C15, C16 cu numarul cadastral
1315/2/1/1/1/4-C16, C17 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C17, C28 cu numarul cadastral
1315/2/1/1/1/4-C28, C29 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C29, C30 cu numarul cadastral
1315/2/1/1/1/4-C30, C31 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C31, C60 cu numarul cadastral
1315/2/1/1/1/4-C60, C70 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C70, C73 cu numarul cadastral
1315/2/1/1/1/4-C73, inscris in cartea funciara nr. 41172 (provenita din conversia de pe hartie a
CF nr. 24788) a Municipiului Targu Jiu;

- teren intravilan curti-constructii in suprafata de 18.910 mp, situat in Targu Jiu, str.
Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7,  impreuna cu
constructiile C54 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C54, C55 cu numarul cadastral
1315/2/1/1/1/7-C55, C58 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C58, C57 cu numarul cadastral
1315/2/1/1/1/7-C57, C56/2/1 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C56/2/1, C69 cu numarul
cadastral 1315/2/1/1/1/7-C69, inscris in cartea funciara nr. 40067 (provenita din conversia de
pe hartie a CF nr. 24791) a ,Municipiului Targu Jiu;

- teren intravilan curti-constructii in suprafata de 4.114 mp, situat in Targu Jiu, str.
Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/9,  impreuna cu constructia
C56/4 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/9,  inscris in cartea funciara nr. 41169 (provenita din
conversia de pe hartie a CF nr. 24793) a Municipiului Targu Jiu;

- teren intravilan curti-constructii in suprafata de 1.575 mp, situat in Targu Jiu, str.
Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/10,  impreuna cu
constructia C63 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/10-C63,  inscris in cartea funciara nr.
41170 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24794) a Municipiului Targu Jiu;

- teren intravilan curti-constructii in suprafata de 22.150 mp, situat in Targu Jiu, str.
Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/11,  impreuna cu
constructiile C56/3 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/11-C56/3, C61 cu numarul cadastral
1315/2/1/1/1/11-C61, C62 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/11-C62, inscris in cartea
funciara nr. 41165 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24795) a Municipiului Targu
Jiu;

- teren intravilan curti-constructii in suprafata de 7.646 mp, situat in Targu Jiu, str.
Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/13,  inscris in cartea
funciara nr. 41173 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24797) a Municipiului Targu
Jiu.
-  Cesiunea unor contracte comerciale
- Garantie reala mobiliara de prim rang fara deposedare pentru intreaga  valoare a creditului
plus dobanda, comisioanele si spezele aferente asupra conturilor curente in RON, EUR, USD
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si GBP ale societatii deschise la INTESA SANPAOLO ROMANIA SA ARAD – Sucursala
Tg-Jiu.

                pentru                               împotrivă                                  abţinere

3. Aprobarea  imputernicirii domnul David Viorel, cetatean roman, domiciliat in Mun.
Tirgu Jiu, Str. Slt. Valentin Merisescu, Nr. 23 A, Judetul Gorj, posesor al CI, seria
GZ, Nr. 325791 emisa de SPCLEP Tg.Jiu, la data de 07.11.2008, CNP
1530222182770 – presedinte al Consiliului de Administratie sa semneze in numele
si pentru SC ARTEGO S.A. contractul de credit si eventuale acte aditionale,
contracte de garantie reala imobiliara si mobiliara precum si actele aditionale
aferente, contractele de cesiune, precum si toate documentele necesare contractarii si
garantarii creditului, semnatura mandatarului fiind opozabila societatii.

                pentru                               împotrivă                                  abţinere

4. Aprobarea prelungirii pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit în sumă de
1.100.000 EUR de la Banca de Export-Import a României EXIMBANK S.A.,
începând cu data de 10.11.2011.

                pentru                               împotrivă                                  abţinere

5.  Aprobarea garantarii  liniei de credit  de la Banca de Export-Import a României
EXIMBANK S.A  cu urmatoarele:
- ipotecă de rang I asupra următoarelor imobile:

- Imobil situat în mun. Tîrgu Jiu, str. Ciocârlău nr.38,  judeţul Gorj, compus din teren în
suprafaţa de 6705 mp cu fabrică de oxigen C12. Imobilul este înscris în CF nr. 24778  cu
număr cadastral 1315/2/1/1/4;
- Imobil situat în mun. Tîrgu Jiu, str. Ciocârlău nr.38,  judeţul Gorj, compus din teren în
suprafaţa de 1859 mp cu secţie confecţii C8. Imobilul este înscris în CF nr. 24781  cu număr
cadastral 1315/2/1/1/7;
- Imobil situat în mun. Tîrgu Jiu, str. Ciocârlău nr.38,  judeţul Gorj, compus din teren în
suprafaţa de 1271 mp cu grup administrativ C13, C14. Imobilul este înscris în CF nr. 24777
cu număr cadastral 1315/2/1/1/3;
- Imobil situat în mun. Tîrgu Jiu, str. Ciocârlău nr.38,  judeţul Gorj, compus din teren în
suprafaţa de 5047 mp cu secţie recondiţionări tamburi C59. Imobilul este înscris în CF nr.
24783  cu număr cadastral 1315/2/1/1/9;
- Imobil situat în mun. Tîrgu Jiu, str. Ciocârlău nr.38,  judeţul Gorj compus din teren în
suprafaţa de 9.538 mp cu  construcţia „Hală industrială – Secţia garnituri” - C56/2/2, cu
suprafaţă construită la sol de 6.429 mp. Imobilul este înscris în CF nr. 24792  cu număr
cadastral 1315/2/1/1/1/8 ;
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- Imobil situat în mun. Târgu Jiu, strada Ciocârlău, nr. 38, judeţul Gorj, compus din teren în
suprafaţă de 3.744 mp teren, înscris în Cartea Funciară nr. 24784 a localităţii Târgu Jiu, cu
numărul cadastral 1315/2/1/1/10;
              - cesiunea încasărilor din exporturi cu modalitate de plată asiguratorie – acreditiv de
export deschis la EximBank în valoare de  400.000 Euro;

                pentru                               împotrivă                                  abţinere

6. Aprobarea desemnarii d.lui DAVID Viorel în calitate de Preşedinte al Consiliului de
Administraţie sa semneze contractul de credit, contractele de garanţie, toate contractele
accesorii contractului de credit, documentele necesare  înscrierilor  la  Arhiva Electronică şi
actele adiţionale.

                pentru                               împotrivă                                  abţinere

7   Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 10.11.2011  pentru
AGEA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

                pentru                               împotrivă                                  abţinere

Prezentul mandat este netransmisibil unei terţe persoane şi valabil până la revocarea sa
expresă .

 În executarea prezentului mandat, mandatarul meu va semna în locul meu şi pentru
mine, oriunde va fi necesar, semnătura acestuia fiindu-mi opozabilă. în limitele mandatului de
faţă

MANDANT,

(Denumirea societăţii deţinătoare de acţiuni în clar)

(Numele şi prenumele în clar al reprezentantului legal al societăţii deţinătoare de acţiuni)

_____________________________________________
 (Semnătura reprezentantului legal şi ştampila societăţii)
(Data)


