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PROCURÃ SPECIALÃ 
pentru reprezentarea in Adunarea Generala Ordinara/Extraordinarã 

a S.N.”Aeroportul Internaţional Mihail Kogãlniceanu –Constanţa”-S.A. 
 
 

 
 
 
Subsemnatul_____________________________________________________domiciliat 
în__________________________________________________________________________________________
___________adresa completã),identificat prin actul de identitate________seria_______nr___________eliberat de 
__________________la data de________________având codul numeric personal________________________, 
membru al A.G.A al  S.N.”Aeroportul Internaţional Mihail Kogãlniceanu –Constanţa”-S.A. numesc prin prezenta pe 
_____________________________________________(numele şi prenumele reprezentantului) domiciliat în 
____________________________________ 
________________________________________________________(adresa completã) 
Identificat prin actul de identitate _________seria_________nr______________eliberat 
de_____________________la data de ________________,avãnd codul numeric personal 
______________________________ 
 
ca reprezentant al meu  în Adunarea Generalã Ordinarã/Extraordinarã a S.N.”Aeroportul Internaţional Mihail 
Kogãlniceanu –Constanţa”-S.A. ,care va avea loc la _________________________________________sau la data 
ţinerii celei de-a doua adunãri,în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea abţine,sã exercite dreptul de vot în numele 
meu,dupã cum urmeazã: 

Punctul de pe ordinea de zi  VOTUL 
(se bifeazã cu X,dupã 

caz,în cãsuţa 
corespunzãtoare tipului 

de vot) 

 

 PENTRU ÎMPOTRIVÃ ABŢINERE 

1(se înscrie complet punctul de pe 
ordinea de zi) 

   

2(se înscrie complet punctul de pe 
ordinea de zi) 

   

3(se înscrie complet punctul de pe 
ordinea de zi) 

   

4(se înscrie complet punctul de pe 
ordinea de zi) 

   

5(se înscrie complet punctul de pe 
ordinea de zi) 

   

  
Aceastã procurã a fost încheiatã în 3(trei)exemplare originale ,din care un exemplar al procurii speciale va fi 
transmis ,pãnã la data de ______________(cu 48 ore înainte de adunare)la sediul S.N.”Aeroportul Internaţional 
Mihail Kogãlniceanu –Constanţa”-S.A.,cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea 
generalã,iar cel de-al treilea exemplar va rãmâne la acţionarul reprezentat. 
 
Data        Numele şi prenumele(cu majuscule) 
 
__________ 
        ____________________________ 
_________________________ 
                                                                                   (semnãtura ) 
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