
 
 

IMPUTERNICIRE SPECIALA 
 
Subscrisa/Subsemnatul………………………………………………………..…………………….. 
Cod fiscal/cod numeric personal………………………………………………… cu sediul 
…………………………………………………………………………………………….…..….… 
detinator a……………… actiuni, cu valoare nominala de………lei , reprezentand ……...% din totalul de 304.907.851  
actiuni,  identificat ca actionar  in Registrul Actionarilor la data de referinta 07.09.2022, prin prezenta imputernicesc 
cu puteri depline pe d-nul/d-na……………………………………………………………., identificat cu…………. seria 
………nr. ……………………, sa ma reprezinte la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Chimcomplex SA 
Borzesti, care va avea loc la sediul societatii, din Onesti, str. Industriilor, nr. 3,  judetul Bacau, in data de 16.09.2022, 
ora 12,00. 
 
Reprezentantul nostru va vota astfel la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor : 

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare ale societatii la data de 30.06.2022. 
vot………………………. 
2. Aprobarea repartizarii sumei maxime de 60.000.000 lei, cu titlu de dividende interimare (suma bruta) 
care se va regulariza dupa aprobarea situatiei anuale a societatii. 
Dividendul brut pe actiune va fi in valoare de 0,196780 lei. 
Dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de particiare la capitalul social. 
Capitalul social al societatii este in valoare de 304.907.851 lei, divizat in 304.907.851 actiuni nominative, 
cu o valoare nominala de 1 leu/actiune. 
Plata dividendelor va fi efectuata in RON, numai actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor detinut de 
Depozitarul Central SA la data de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale. 
Detaliile privind modalitatea de plata vor fi aduse la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii platii. 
vot………………………. 

 3. Aprobarea datei de 03.10.2022, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra 
cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, in conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului nr. 5/2018. 
vot………………………. 
4. Aprobarea datei de 30.09.2022, ca data “ex date”, adică data anterioara datei de înregistrare la care 
instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care 
deriva din hotărâre, in conformitate cu prevederile Regulamentul nr. 5/2018. 
vot………………………. 
5. Aprobarea datei de 04.10.2022, ca data platii, stabilita in conformitate cu prevederile Regulamentului 
nr. 5/2018. 
vot………………………. 
6. Imputernicirea Lazarovici si Asociatii SCA pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii 
tuturor formalitatilor necesare legate de inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la 
autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor. 
vot………………………. 
 

Nota: se poate vota: “pentru’, “impotriva”, abtinere”. 

 

Data………………………                                   ACTIONAR ……………………………... 


