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PROCURĂ  SPECIALĂ 
 

 Subsemnatul(a) ________________________________, în calitate de acţionar al S.C. 
„ARTEGO” S.A. Tg. Jiu , domiciliat în ______________________________________ str. 
_______________________________, nr._____, bl._____, sc._____, ap._____, posesor al 
BI/CI seria _______ nr______________, eliberat de Poliţia _____________________, la data 
de ______________,posesorul unui nr._____________ acţiuni, cu valoare nominală de 2,5 
lei/acţiune, reprezentând un procent de________% din nr. total al acţiunilor, împuternicesc 
prin prezenta pe _________________________________ domiciliat în 
____________________________ str. _______________________________, nr._____, 
bl._____, sc._____, ap._____, posesor al BI/CI  seria _______ nr______________, eliberat de 
Poliţia _____________________, la data de ______________, să mă reprezinte în Adunarea 
generală extraordinara a acţionarilor S.C. „ARTEGO” S.A. Tg. Jiu, care va avea loc la data  
de 12.07.2010, ora 12,00 , la sediul societatii din Tg. Jiu, strada Ciocirlau, nr. 38, Judetul Gorj 
sau la data ţinerii celei de–a doua convocari , în data de 13.07.2010, care se va ţine de la orele 
11.30, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu s-ar ţine, hotărând 
în numele meu în problemele ce fac obiectul următoarelor puncte de pe ordinea de zi  a 
şedinţei adunării generale: 
1. Aprobarea majorarii si prelungirii pe o perioada de maxim 12 luni a liniei de credit 
contractata de la Banca Comerciala INTESA SANPAOLO ROMANIA SA ARAD – 
Sucursala Tg-Jiu pana la suma maxima de 9.000.000 lei, majorare ce va fi folosita pentru 
preluarea creditului aflat in sold la Piraeus Bank, iar diferenta va fi folosita pentru finantarea 
activitatii curente; 
 
              pentru                               împotrivă                                  abţinere 

 

 2.Aprobarea constituirii urmatoarelor garantii pentru garantarea liniei de credit in suma 
maxima de 9.000.000 lei: 

- Ipoteca de rang doi asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata 
de 15.376 mp, inscris in CF nr. 41172 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 
24788), avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4, impreuna cu constructiile C15, avand 
numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C15, C16 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-
C16, C17 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C17, C28 avand numarul cadastral 
1315/2/1/1/1/4-C28, C29 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C29, C30 avand 
numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C30, C60 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-
C60, C70 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C70, C73 avand numarul cadastral 
1315/2/1/1/1/4-C73 situat in Tg-Jiu, Str. Ciocarlau, Nr.38; 

- Ipoteca de rang doi asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata 
de 18.910 mp, inscris in CF nr. 40067 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 
24791), avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7, impreuna cu constructiile C54, avand 
numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C54, C55 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-
C55, C57 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C57, C58 avand numarul cadastral 
1315/2/1/1/1/7-C58, C56/2/1 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C56/2/1, C69 
avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C69, situat in Tg-Jiu, Str. Ciocarlau, Nr.38; 

- Ipoteca de rang doi asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata de 
4.114 mp, inscris in CF nr. 41169 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24793), 
avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/9, impreuna cu constructiaC56/4, avand numarul 
cadastral 1315/2/1/1/1/9, situat in Tg-Jiu, Str. Ciocarlau, Nr.38; 

- Ipoteca de rang doi asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata de 
1.575 mp, inscris in CF nr. 41170 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24794), 
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avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/10, impreuna cu constructia C63, avand numarul 
cadastral 1315/2/1/1/1/10-C63, situat in Tg-Jiu, Str. Ciocarlau, Nr.38; 

- Ipoteca de rang doi asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata de 
22.150 mp, inscris in CF nr. 41165 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 
24795), avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/11, impreuna cu constructiile C56/3, 
avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/11-C56/3, C61 avand numarul cadastral 
1315/2/1/1/1/11-C61, C62 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/11-C62, situat in Tg-
Jiu, Str. Ciocarlau, Nr.38; 

- Ipoteca de rang doi asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata de 
7.646 mp, inscris in CF nr. 41173 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24797), 
avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/13, situat in Tg-Jiu, Str. Ciocarlau, Nr.38. 

Dupa preluarea creditului de la Piraeus Bank, ipotecile de rang doi mai sus mentionate vor 
deveni ipoteci de rang intai. 

- 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 si GBP ale societatii deschise la INTESA SANPAOLO ROMANIA 
SA ARAD – Sucursala Tg-Jiu; 

      
              pentru                               împotrivă                                  abţinere 
 
    3. Desemnarea d.lui David Viorel   – 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, 
contractul de cesiune,  precum si toate documentele necesare contractarii si garantarii 
creditului, semnatura mandatarului fiind opozabila societatii. 
 
 
              pentru                               împotrivă                                  abţinere 
 
   4. Propunerea CA privind data de inregistrare in ziua de 26.07.2010, 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, 
(Numele şi prenumele în clar , întreg, conform act identitate al acţionarului)   
___________________________ 
Semnătura :                                                                                                    Data 
                         
___________________________                                                          _____________ 


