


 PROCUR� SPECIAL� 
               

                                                      Exemplar ______________ 
                                            
  
 
          
 

Subsemnatul / S.C.____________________________________________________________________, având codul numeric personal/Nr.Înregistrare ORC 
_____________________, reprezentat  legal prin __________________________________de�in�tor a _____________________ ac�iuni din totalul de 580.165.714  
ac�iuni, emise de SIF Oltenia SA, care îmi confer� dreptul la _______________ voturi în Adunarea General� Ordinar� a Ac�ionarilor, numesc prin prezenta 
pe:______________________________________ având codul numeric personal ________ _______________________ ca reprezentant al meu în Adunarea General� 
Ordinar� a Ac�ionarilor SIF Oltenia SA, care va avea loc în data de 22.09.2011 ora 10 00  la sediul SIF Oltenia SA Craiova, str. Tufanele, nr. 1, Jud. Dolj  sau în data 
de 23.09.2011, ora 1000 ,  în locul indicat pentru prima convocare, în cazul în care cea dintai nu s-ar putea �ine, s� exercite dreptul de vot aferent de�inerilor mele 
înregistrate în Registrul Ac�ionarilor la data de referinta – 08.09.2011, dup� cum urmeaz�: 
 
 

ORDINE DE ZI - AGOA PENTRU ÎMPOTRIVA ABTINERE 
1. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a solicita Bancii Comerciale Romane si actionarului sau 
majoritar, in termen de 15 zile lucratoare de la adoptarea prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a 
Actionarilor, initierea procedurilor in vederea admiterii la tranzactionare pe o piata reglementata operata de 
Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR. (solicitare actionari) 

 

   

2. Mandatarea Consiliului de  Administratie pentru a solicita in termen de 15 zile lucratoare de la adoptarea 
prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocarea Adunarii Generale a Bancii 
Comerciale Romane avand pe ordinea de zi aprobarea initierii tuturor demersurilor legale privind admiterea la 
tranzactionare pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR, in conformitate 
cu dispozitiile art. 13.2 din Contractul de Privatizare. (solicitare actionari) 
 

   

3. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a vota in cadrul Adunarii Generale a BCR in favoarea initierii 
tuturor demersurilor legale privind admiterea  la tranzactionare pe piata reglementata operata de Bursa de 
Valori Bucuresti a actiunilor BCR. (solicitare actionari) 

   

4. Mandatarea conducerii efective a SIF Oltenia SA pentru negocierea cu conducerea ERSTE GROUP BANK  
AG, respectiv actionarul majoritar al BCR si a altor modalitati de lichidizare a plasamentului detinut de SIF 
Oltenia SA in BCR si anume: vanzarea partiala a actiunilor BCR catre ERSTE GROUP BANK AG; 
participarea SIF Oltenia SA cu aport in natura constituit din actiuni BCR la majorarea capitalului social al 
ERSTE GROUP BANK AG; schimb de actiuni BCR contra actiuni ERSTE GROUP BANK AG. Conditiile de 
vanzare, aport sau schimb vor fi aprobate de Consiliul de Administratie al SIF Oltenia SA, cu respectarea 
tuturor conditiilor de legalitate. (propunere Consiliul de administratie al SIF Oltenia SA) 
 

   

5. Aprobarea datei de 12.10.2011 ca data de inregistrare, in conformitate cu    prevederile art. 238 alin. 1 din 
Legea nr. 297/2004. 

   

 
 

Procura este valabil� numai pentru  Adunarea General� Ordinar�  a Ac�ionarilor din data de 22/23.09.2011 
 

Declar pe proprie r�spundere c�  nu sunt */sunt **  sub inciden�a prevederilor art. 286 1  din Legea nr. 297/2004, introdus  prin Legea nr. 97/2006 �i Instruc�iunii 
CNVM nr.1/2007, aprobat� prin Ordinul CNVM nr. 29/07.03.2007, publicat  în Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr. 200/23.03.2007, privind dep��irea 
pragului de 1% al de�inerilor în ac�iuni SIF Oltenia SA cu persoane cu care ac�ionez în mod concertat. Prezenta declara�ie este dat� cunoscându-se 
consecin�ele legale ale declara�iilor false prev�zute �i pedepsite de Codul penal. (* în aceast� situa�ie se taie ,,sunt’’; **în aceast� situa�ie se taie ,,nu  sunt’’ �i 
se anexeaz� la procura lista persoanelor implicate, care s� con�in� elementele de identificare ale acestora precum �i num�rul de ac�iuni de�inute la data de 
referin�� – 08.09.2011;  

Procurile transmise de actionarii care nu au completat declaratia de detineri in una din cele doua variante precum si cele ale 
actionarilor care au declarat ca actioneaza concertat cu alte persoane fara a nominaliza persoanele respective si actiunile 
detinute de fiecare nu se iau in consideratie. 
 
Data:___________ 
        
                           LOC �TAMPIL� 

(persoan� juridic�) 

Semn�tura  ac�ionarului (persoan� fizic� sau reprezentant legal persoan� juridic�): __________________________    
 
 

NUMELE �I PRENUMELE/DENUMIREA DE�IN�TORULUI DE AC�IUNI__________________________________ 
(se va completa cu majuscule) 
 
 
 
 
 

Nota: Procura se completeaz� în trei exemplare originale (exemplarul 1 pentru mandatar, exemplarul 2 pentru SIF Oltenia SA, exemplarul 3 pentru 
ac�ionarul mandant) �inând cont de cele precizate pe VERSO. La prezentarea în AGA, mandatarul va avea asupra sa exemplarul nr. 1 al fiec�rei procuri 
încredin�ate si actul de identitate in original. In situa�ia în care mandatarul nu are calitatea de ac�ionar al SIF Oltenia SA, procura va fi dat� în form� 
autentificat�, conform art.100  (2) din Legea nr. 297/2004. 



 Procedura de vot:  

Procura special� este corect completat� atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe ordinea 
de zi se exprim� o singur� op�iune (,,Pentru�� sau ,,Impotriv��� sau ,,Ab�inere��).  

Validarea votului se face pentru fiecare problem� înscris� pe ordinea de zi în parte. 

In conditiile in care la vreuna din problemele inscrise pe ordinea de zi nu este mentionata nicio 
optiune, votul va fi considerat ,,NEEXPRIMAT�� pentru respectiva problema, numarul voturilor se 
va identifica in coloana distincta la centralizarea acestora.  

De asemenea, voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedur� si în urm�toarele situa�ii: 
- sunt ilizibile ; 
- con�in op�iuni contradictorii sau confuze ; 
- sunt exprimate condi�ionat. 

Voturile anulate pentru vicii de procedur�  sau NEEXPRIMATE sunt luate în calcul pentru stabilirea 
cvorumului de prezenta dar nu sunt luate în consideratie atunci când punctul de pe ordinea de zi la care 
se refer� este supus la vot. 

Neindeplinirea conditiilor de fond si forma, de natura sa determine neluarea in considerare a 
PROCURII, va determina neluarea in calcul a actiunilor nici la stabilirea cvorumului de prezenta. 

Procura se completeaz� �i se semneaz� de c�tre ac�ionar (persoana fizic� sau juridic�) in trei 
exemplare  ORIGINALE : exemplarul 1 pentru mandatar, exemplarul 2 pentru SIF Oltenia SA, 
exemplarul 3 se retine de catre actionarul mandant. Exemplarul 2,  se depune la sediul SIF OLTENIA 
SA pân� cel mai târziu la data de 20.09.2011  orele 10, data num�rului de registratur�, înso�it� de 
urm�toarele documente :

Pentru persoane fizice :
       -  copie BI/CI sau pa�aport, dup� caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil, mandant 
       -  copie BI/CI sau pa�aport, dup� caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil, mandatar 

Pentru persoane juridice :
- copie certificat de înmatriculare ORC (legalizat�); 

  -     copie BI /CI sau pa�aport reprezentant legal,  cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil ; 
- dovada calit��ii de reprezentant legal (certificat constatator eliberat de ORC, în original, emis 

dup� data de referin�� stabilit� pentru adunare � 08.09.2011). 
- copie BI/CI sau pa�aport cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil pentru mandatar 

(imputernicit). 

Atat pentru actionarii persoane fizice cat si pentru actionarii persoane juridice, se impune 
autentificarea procurii speciale, in conditiile in care au ales sa fie reprezentati de catre o persoana 
care nu detine la randul sau calitatea de actionar al SIF Oltenia SA (art.100 (2) din Legea nr. 
297/2004). 

Documentele prezentate într-o limb� strain� (cu excep�ia actelor de identitate) vor fi înso�ite de 
traducerea legalizat� în limba român�, iar documentele str�ine autentice vor fi �i supralegalizate 
(apostilate). 

Pentru actiunile detinute peste limita de 1% din capitalul social al SIF Oltenia SA de catre o 
persoana singura sau impreuna cu persoane cu care actioneaza concertat, precum si in alte 
cazuri prevazute de lege se va proceda la suspendarea ,,pro-rata�� a drepturilor de vot conform 
prevederilor legale si statutare.
Lista actionarilor cu drepturi de vot suspendate va fi publicata pe site-ul SIF Oltenia SA anterior 
adunarii generale a actionarilor, dupa operarea in registrul actionarilor de catre Depozitarul 
Central.

Procurile speciale transmise de actionarii care nu au completat declaratia de detineri in una din 
cele doua variante precum si cele ale actionarilor care au declarat ca actioneaza concertat cu alte 
persoane fara a nominaliza persoanele respective si actiunile detinute de fiecare nu se iau in 
consideratie.  

In situa�ia expedierii prin po�t� se va men�iona pe plic urm�toarea adres�:  
SIF OLTENIA SA � COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN  PROCUR� SPECIALA PENTRU 
AGOA  DIN 22/23.09.2011, Craiova, str. Tuf�nele nr.1, cod po�tal 200767, jude�ul Dolj. 



 
 

FORMULAR BULETIN DE VOT 
prin coresponden��  

pentru 
ADUNAREA GENERAL� ORDINAR�   
A AC�IONARILOR SIF OLTENIA SA  

din data de 22/23.09.2011 
Data de referin�� 08.09.2011 

 
 

 (Se completeaz� de c�tre ac�ionar) 
 

 

NUME �i PRENUME/DENUMIRE   _______________________________ _________ 
REPREZENTANT LEGAL (persoan� juridic�)    ________________________________________________ 
CNP (persoan� fizic� român� ac�ionar sau reprezentant legal) ________________________________  
Nr. pa�aport (persoan� fizic� str�in� actionar sau reprezentant legal)_______________________________ 
Cod unic de înregistrare (persoan� juridic�) _______________________________ 
 

NUM�R DE AC�IUNI DE�INUTE PERSONAL____________________________________ 
 
 

BULETIN DE VOT 
Adunarea General� Ordinar� a Ac�ionarilor SIF OLTENIA SA din 22/23.09.2011 

 
ORDINE DE ZI - AGOA PENTRU ÎMPOTRIVA ABTINERE 

1. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a solicita Bancii Comerciale Romane si actionarului sau 
majoritar, in termen de 15 zile lucratoare de la adoptarea prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a 
Actionarilor, initierea procedurilor in vederea admiterii la tranzactionare pe o piata reglementata operata de 
Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR. (solicitare actionari) 

 

   

2. Mandatarea Consiliului de  Administratie pentru a solicita in termen de 15 zile lucratoare de la adoptarea 
prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocarea Adunarii Generale a Bancii 
Comerciale Romane avand pe ordinea de zi aprobarea initierii tuturor demersurilor legale privind admiterea la 
tranzactionare pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR, in conformitate cu 
dispozitiile art. 13.2 din Contractul de Privatizare. (solicitare actionari) 
 

   

3. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a vota in cadrul Adunarii Generale a BCR in favoarea initierii 
tuturor demersurilor legale privind admiterea la tranzactionare pe piata reglementata operata de Bursa de 
Valori Bucuresti a actiunilor BCR. (solicitare actionari) 

   

4. Mandatarea conducerii efective a SIF Oltenia SA pentru negocierea cu conducerea ERSTE GROUP BANK  
AG, respectiv actionarul majoritar al BCR si a altor modalitati de lichidizare a plasamentului detinut de SIF 
Oltenia SA in BCR si anume: vanzarea partiala a actiunilor BCR catre ERSTE GROUP BANK AG; participarea 
SIF Oltenia SA cu aport in natura constituit din actiuni BCR la majorarea capitalului social al ERSTE GROUP 
BANK AG; schimb de actiuni BCR contra actiuni ERSTE GROUP BANK AG. Conditiile de vanzare, aport sau 
schimb vor fi aprobate de Consiliul de Administratie al SIF Oltenia SA, cu respectarea tuturor conditiilor de 
legalitate, (propunere Consiliul de administratie al SIF Oltenia SA) 
 

   

5. Aprobarea datei de 12.10.2011 ca data de inregistrare, in conformitate cu    prevederile art. 238 alin. 1 din 
Legea nr. 297/2004. 

   

 
 

Declar pe proprie r�spundere c� nu sunt */sunt ** sub inciden�a prevederilor art. 2861  din Legea nr. 297/2004, introdus prin Legea nr. 97/2006 �i Instruc�iunii 
CNVM nr.1/2007, aprobat� prin Ordinul CNVM nr. 29/07.03.2007, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr. 200/23.03.2007, privind dep��irea pragului 
de 1% al de�inerilor în ac�iuni SIF Oltenia SA cu persoane cu care ac�ionez în mod concertat.  Prezenta declara�ie este dat� cunoscându-se consecin�ele legale 
ale declara�iilor false prev�zute �i pedepsite de Codul penal. (* în aceast� situa�ie se taie ,,sunt’’; **în aceast� situa�ie se taie ,,nu sunt’’ �i se anexeaz� la 
buletinul de vot lista persoanelor implicate, care s� con�in� elementele de identificare ale acestora precum �i num�rul de ac�iuni de�inute la data de referin�� – 
08.09.2011.  
 

Buletinele de vot transmise de actionari care nu au completat declaratia de detineri in una din cele doua variante precum si 
cele ale actionarilor care au declarat ca actioneaza concertat cu alte persoane fara a nominaliza persoanele respective si 
actiunile detinute de fiecare nu se iau in consideratie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semn�tura ac�ionarului persoan� fizic�  
sau a reprezentantului legal al ac�ionarului persoan� juridic� ____________________________________________ 
           Loc �tampil�  
          (ac�ionar persoan� juridic�) 



 
 
 
Procedura de vot  
 
 
 
Buletinul de vot se completeaz ă sub semnatur ă legalizat ă de catre  ac ţionar  (persoană fizică sau juridică) 
şi se depune   la sediul SIF OLTENIA SA până cel mai târziu_20.09.2011, orele 10:00, data numărului de 
registratură, înso ţit  de urm ătoarele documente : 
 

Pentru persoane fizice : 
 - copie BI/CI sau pasaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil. 
 

Pentru persoane juridice : 
-  copie certificat de înmatriculare ORC (legalizată); 

 -  copie BI/CI sau pasaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil; 
 -  dovada calităţii de reprezentant legal (certificat constatator eliberat de ORC, în original, emis după 
data de referinţă stabilită pentru adunare –08.09.2011). 

 
Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepţia actelor de identitate) vor fi însoţite de traducerea 
legalizată în limba română, iar documentele străine autentice vor fi şi supralegalizate (apostilate). 
 
Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe buletinul de vot se 
exprimă o singură opţiune (,,Pentru’’ sau ,,Împotrivă’’ sau  ,,Abţinere’’).  
 
Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.  
 
In conditiile in care la vreuna din problemele insc rise pe ordinea de zi nu este mentionata nicio opti une, 
votul va fi considerat ,,NEEXPRIMAT’’ pentru respec tiva problema, numarul voturilor se va identifica i n 
coloana distincta la centralizarea acestora.  
 
De asemenea voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură si în următoarele situaţii : 

- sunt ilizibile; 
- conţin opţiuni contradictorii sau confuze; 
- sunt exprimate condiţionat. 
 

Voturile anulate pentru vicii de procedură sau NEEXPRIMATE sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului 
de prezenta dar nu sunt luate în consideratie atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este 
supus la vot. 
 
Neindeplinirea conditiilor de fond si forma, de natura sa determine neluarea in considerare a Buletinului de vot 
prin corespondenta, va determina neluarea in calcul a actiunilor nici la stabilirea cvorumului de prezenta. 
 
Pentru actiunile detinute peste limita de 1% din ca pitalul social al SIF Oltenia SA de catre o persoan a 
singura sau impreuna cu persoane cu care actioneaza  concertat, precum si in alte cazuri prevazute de 
lege se va proceda la suspendarea ,, pro-rata’’ a d repturilor de vot, conform prevederilor legale si 
statutare.  
Lista actionarilor cu drepturi de vot suspendate va  fi publicata pe site-ul SIF Oltenia SA anterior ad unarii 
generale a actionarilor dupa operarea in registrul actionarilor de catre Depozitarul Central.  
 
Buletinele de vot transmise prin corespondenta  de  catre actionarii care nu au completat declaratia d e 
detineri in una din cele doua variante precum si ce le ale actionarilor care au declarat ca actioneaza 
concertat cu alte persoane fara a nominaliza persoa nele respective si actiunile detinute de fiecare nu  se 
iau in consideratie.  
 
 
În situaţia expedierii prin poştă se va menţiona pe plic următoarea adresă :  
SIF OLTENIA SA – COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU AGOA 
din 22/23.09.2011, Craiova, str. Tuf ănele nr.1, cod po ştal 200767, jude ţul Dolj. 


