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S.C. VES S.A. Sighişoara      

 

PROCURĂ SPECIALĂ 
 

de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor VES S.A. Sighişoara din data de  
05.12.2016 sau 06.12. 2016 , ora 14.00 in Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom l , str. Taietura Turcului 

nr.47/15N, Cladire de birouri , Corp A, Et.2, jud. Cluj.  
Subscrisa ______________________________________________________, cu sediul în 

_______________________ , str. ___________________ , nr. ____ , ap. ____ , înregistrată la O.R.C. sub nr. 

___________________, cod fiscal ___________________, reprezentată legal de dl./dna. 

_________________________în calitate de ___________________, ACŢIONAR al S.C. VES S.A. Sighişoara, 

deţinând un număr de ______________________________ acţiuni, reprezentând  

______________________________ % din numărul total al acţiunilor VES S.A.,  care îmi conferă dreptul la 

__________________________ voturi in Adunarea Generala a Acţionarilor, reprezentând 

______________________________ % din numărul total de voturi, 

Împuterniceşte prin prezenta pe__________________________________________________ , domiciliat în 
localitatea  ________________________ , str. _______________________ , nr. ______ , ap. _____ , posesor al 
BI/CI seria ____ , nr. _______________ , CNP nr. _____________________ , ca reprezentant al său în 
Adunarea Generala Extraordinară a Acţionarilor, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor sale înregistrate în 
Registrul Acţionarilor, cu privire la toate punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor din data de 05.12.2016 ora 14.00, in Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom l , str. Taietura Turcului, nr. 
47/15N, Cladire de birouri , Corp A, Et.2, jud. Cluj, respectiv data de 06.12.2016, aceeaşi oră şi acelaşi loc, la o a 
doua convocare, după cum urmează:   
 
 

1.  Aprobarea prelungirii facilității de liniei de credit contractată de Chimsport SA, în calitate de 

împrumutat, Ves SA în calitate de codebitor și garant, pentru suma de 17.788.041 lei cu CEC Bank 

SA, potrivit contractului nr. RQ13120793669278 din 10.01.2014, pentru o perioadă de cel mult 24 

luni, cu posibilitatea de prelungire, precum și menținerea garanțiilor constituite: 

 -ipotecă imobiliară asupra următoarelor imobile proprietatea Chimsport SA, situate 

administrativ în Orăștie, str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara: 1) teren intravilan în suprafață de 8.690 

mp și construcții constând în C1 - Hală depozitare și C2 - Șopru, înscrise în CF nr. 60457 Orăștie; 2) 

teren intravilan în suprafață de 580 mp și construcție constând în Atelier electric cu vestiar, înscrise în 

CF nr. 61158 Orăștie;  

 -ipotecă imobiliară asupra următoarelor imobile proprietatea Chimica SA, situate administrativ 

în Orăștie, str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara: 1) teren intravilan în suprafață de 10.290 mp și 

construcții constând în C1 - Hală Injecție grea, P; C2 - Birouri, P+2; C3 - Moară; C4 - Hală injecție 

grea, P; C5 - Magazie, P, înscrise în CF nr. 61052 Orăștie; 2) teren intravilan în suprafață de 10.984 

mp și construcții constând în C1 - Birouri investiție, P+2; C2 - Matrițerie nouă, P; C3 - Matrițerie 

veche, P, etaj 1 parțial vestiare; C4 - Vestiare, P+2; C5 - Magazie, P; C6 - Magazie, P; C7 - Magazie, 

P, înscrise în CF nr. 61053 Orăștie; 
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-ipotecă imobiliară asupra următoarelor imobile proprietatea Ves SA: 1) teren intravilan în 

suprafață de 358 mp și construcție constând în Casă compusă din 1 cameră, bucătărie, prispă, înscrise 

în CF nr. 50026 Albești; 2) teren intravilan în suprafață de 990 mp și construcție constând în Casă de 

locuit cu 2 camere, bucătărie și dependințe, înscrise în CF nr. 50027 Albești; 3) teren intravilan în 

suprafață de 252 mp și construcții constând în Stație pilot Cercetare vase emailate speciale (birouri + 

laboratoare), înscrise în CF nr. 50031 Albești; 4) teren intravilan în suprafață de 1735 mp și construcții 

constând în C1- Stație încărcare electro, C2- Depozit, C3- Magazie, C4- Magazie metalică, C5- Sala 

cazane, C6- Sala cazane, înscrise în CF nr. 50179 Albești; 5) teren intravilan în suprafață de 5.371 mp 

și construcții constând în C1-Casa poartă, C2-Cantina, înscrise în CF nr. 50180 Albești; 6) teren 

intravilan în suprafață de 3.193 mp și construcții constând în C1-Bazin ape pluviale, C2-Casă reglare 

gaz, C3-Casă pompe, C4-Depozit, C5-Stație pompe, C6-Bazin de decantare, C7-Bazin decantare, C8-

Decantor, C9-Bazin acumulare ape acide, C10-Garaj, C11-Casa reglare gaz, C12-Decantor, C13-Bazin 

decantare, înscrise în CF nr. 50181 Albești; 7) teren intravilan în suprafață de 2.123 mp și construcții 

constând în C1-Depozit carburanți, C2-Hală metalică depozitare produse Caldi, înscrise în CF nr. 

50664 Sighișoara; 8) teren intravilan în suprafață de 3.189 mp și construcție constând în C1-Magazie 

produse finite, înscrise în CF nr. 50939 Sighișoara; 9) teren intravilan în suprafață de 2.343 mp și 

construcții constând în C1-Gospodărie apă, C2-Bazin apă, înscrise în CF nr. 50940 Sighișoara; 10) 

teren intravilan în suprafață de 12.042 mp și construcții constând în C1-Corp administrativ (birouri), 

c2-Corp fabricație vase emailate, C3-Ateliere, C4-Stație compresoare, C5-Ateliere, C6-Post trafo, 

înscrise în CF nr. 50942 Sighișoara; 11) teren intravilan în suprafață de 3.831 mp și construcții 

constând în C1-Hala presă și depozit tablă, C2-Bazin, înscrise în CF nr. 50944 Sighișoara; 12) teren 

intravilan în suprafață de 4.870 mp și construcții constând în C1-Hală metalică, C2-Casă poartă, C3-

Grup social și cabină, C4-Magazie metalică, înscrise în CF nr. 50946 Sighișoara; 

- Ipotecă mobiliară asupra stocului de produse finite ale Ves SA, la valoarea necesarului de 

garantat; 

- Ipotecă mobiliară asupra creanțelor din contractul/contractele comerciale prezente și/sau 

viitoare, semnate de Ves SA și Dedeman SRL, la valoarea necesarului de garantat. 

- Ipotecă mobiliară asupra crențelor prezente și viitoare rezultate din orice alte contracte 

comerciale, încheiate de Chimsport SA cu clienți din țară și/sau străinătate; 

- Ipotecă mobiliară asupra conturilor curente deschise de Societate la CEC Bank SA; 

- Garantii personale ale domnului Fărcaș Alexandru și ale doamnei Fărcaș Monica Elena, 

continand clauza de renuntare la beneficiul de discutiune si diviziune; 

 

                         Pentru                               Impotriva                             Abtineri 
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2.  Aprobarea prelungirii facilității de liniei de credit contractată de Chimsport SA în calitate de 

împrumutat, Ves SA codebitor și/sau garant, pentru suma de 5.500.000 lei cu CEC Bank SA, potrivit 

contractului nr. RQ14121144736129 din 09.12.2014, pentru o perioadă de cel mult 24 luni, cu 

posibilitatea de prelungire, precum și menținerea garanțiilor constituite: 

- Ipotecă imobiliară asupra imobilului reprezentând teren intravilan în suprafață de 9534 mp și 

consrucții constând în: C1 - Hală  de producție ,,SALOMON’’, P și P+1; C2 - Magazie nr 1, P; C3 - 

Magazie nr 2 + compresoare, P; C4 - Magazie nr 3, P; C5 - Magazie nr 4 + Atelier mecanic, P; C6 - 

Atelier mori, P; C7 -  Atelier montaj nr 1, P; C8 - Atelier montaj nr 2, P; C9 - Magazie nr 5, P, înscrise 

în CF nr. 60503 Orăștie, proprietate a CHIMSPORT SA, situat administrativ în Orăștie, str. Codrului, 

nr  24,  jud. Hunedoara; 

- Ipotecă mobiliară asupra conturilor curente ale Societății deschise la CEC Bank SA; 

- Ipoteca mobiliară asupra creanțelor rezultând din Scrisoarea de nominalizare din data de 10 

iunie 2013, semnată intre Chimsport SA si Euro Auto Plastic Systems; 

- Ipoteca mobiliară asupra creanțelor rezultând din Scrisoarea de nominalizare din data 

15.10.2013, semnată între Chimsport SA si Faurecia Interiors Industrie SNC Franta; 

- Garantii personale ale domnului Fărcaș Alexandru și ale doamnei Fărcaș Monica Elena, 

continand clauza de renuntare la beneficiul de discutiune si diviziune. 

 

                         Pentru                               Impotriva                             Abtineri 

 

 

3.  Aprobarea angajamentului Societăţii de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide 

dizolvarea anticipată a societăţii pe toată durata facilităților de credit ce se vor contracta, fără acordul 

prealabil al băncii. 

 

                         Pentru                               Impotriva                             Abtineri 

 

 

4.  Aprobarea împuternicirii domnul Alin Sorin Fetiță în relația cu CEC Bank SA, în vederea 

întocmirii și semnării, în numele și pentru Societate, a tuturor documentelor necesare prelungirii 

facilităților de credit de la punctele anterioare, de transmitere informații, de solicitare informații, a 

contractelor/actelor adiționale de prelungire de facilități de credit, a contractelor/actelor adiționale de 

prelungire/menținere a garanțiilor, precum și a tuturor și oricăror documente în legătură cu facilitățile 

de credit ce se prelungesc. 

 

                         Pentru                               Impotriva                             Abtineri 
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5.  Aprobarea ca împuternicitul Fetiță Alin Sorin, să poată să își desemneze mandatar care să 

semneze documente de natura celor prevăzute la punctele anterioare, respectiv documentele aferente 

prelungirii facilităților de credit și pentru constituirea/ garanțiilor, din prezentul convocator, în cazul în 

care nu poate desfășura personal această activitate. 

 

                         Pentru                               Impotriva                             Abtineri 

 

6.        Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza: 

         - Art.16 al.1 se modifica si va avea urmatorul continut: „Consiliul de Supraveghere este constituit 

din 5( cinci ) membri.” 

        - Art.16 al.25 se modifica conform aprobariidin AGAO privind alegerea noilor membri in 

Consiliul de Supraveghere ca urmare a expirari mandatului vechilor membri. 

 

                         Pentru                               Impotriva                             Abtineri 

 

7.       Aprobarea datei de 21.12.2016 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor 

asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGAE in conformitate cu dispozitile art.238 din Legea 

297/2004 privind piata de capital, si a datei 20.12.2016 ca ex date, asa cum este definita de prevederile 

Regulamentului CNVM nr.6/2009. 

 

                         Pentru                               Impotriva                             Abtineri 

 

 

8.  Mandatarea Președintelui Directoratului pentru realizarea formalităților de publicitate a hotărârilor 

adoptate de AGAE, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat al societatii. 

 

                         Pentru                               Impotriva                             Abtineri 

 

 

 

 

 

             DATA                                                                  Semnătura acţionarului                                                                                                   

-------------------------------                                                  ----------------------------- 

 


