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Nr. A.G.E.  01/22.06.2018  
 

Convocare Adunare Generală Extraordinară 

 

Prin prezenta, vă anunțăm că UPFAR-ARGOA convoacă Adunarea Generală 

Extraordinară a membrilor, pentru data de 23.07.2018, ora 15.00, la adresa din 

București, strada  Iordache Golescu nr. 17, etaj 1, sector 1, cu următoarea: 

    ORDINE DE ZI : 

 

1. Proiect de Hotărâre nr.1, privind aprobarea fuziunii UPFAR ARGOA, prin 

absorbția ARDAA, pe bază de Proiect de fuziune prin absorbție,  în condițiile 

prevăzute de legile aplicabile și statut. 

2. Diverse/informări/consultări/propuneri.   

 

În lipsă de cvorum Adunarea Generala Extraordinară a UPFAR-ARGOA,  

este reconvocată în data de 24.07.2018, ora 15:00,  la aceeaşi adresă și cu aceeaşi 

ordine de zi. 

 

În situaţia în care nu veţi putea participa la Adunarea Generală ExtraOrdinară, vă 

rugăm să completaţi, semnaţi și ștampilaţi  mandatul de reprezentare și să-l trimiteţi 

până cel târziu 20.07.2018,  la  adresa de corespondență: UPFAR-ARGOA, situată 

în București, Str. Iordache Golescu, nr. 17, Etj.1, sect. 1; Tel & fax 

021.311.71.04/ 021.310.09.04, sau prin poșta electronică:  

secretariat@upfarargoa.ro ;    

Membrii sau reprezentanții acestora urmează să se prezinte cu ștampila 

societății sau mandatul de reprezentare semnat și ștampilat în original.  

 

În acest sens, vă transmitem anexat Mandatul de reprezentare a participării în 

cadrul Adunării Generale Extraordinare. 

 

Vă multumim anticipat pentru prezență.  

Consiliul Director al  UPFAR-ARGOA     

  

Administrator general                   

Irina-Mihaela Chender            

Avocat, 

  Mihaela Beca 
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MANDAT DE REPREZENTARE 

pentru Adunarea Generală Extraordinară a UPFAR - ARGOA  

din 23 iulie 2018/reconvocare 24 iulie 2018-ora 15:00 

 

Prin prezenta, subscrisa ……………………………………………..., în 

calitate de membru mandant al U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A., prin 

..............................................., în calitate de ........................................................, îl 

deleg pe dl./dna/S.C.. .................................................., să mă reprezinte şi să 

voteze în numele şi pe seama mea în cadrul Adunării Generale Extraordinare a 

organismului de gestiune colectivă, care se va desfăşura la data şi în locul 

comunicat în convocarea la Adunarea Generală Extraordinară, după cum 

urmează1: 

1. Proiect de Hotărâre Adunare Generală nr.1; -Pentru/ Abținere/ Împotrivă/ 

Opțiunea mandatarului; 

 

Alte mențiuni referitoare la mandatul acordat: 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

Prezenta împuternicire este acordată şi pentru situaţia în care 

Adunarea Generală Extraordinară este reconvocată, respectiv și pentru data 

de 24 iulie 2018. 

Precizez că am luat la cunoştinţă de Ordinea de zi a Adunării Generale 

Extraordinare, aşa cum aceasta este prezentată în convocare, şi că sunt de 

acord cu aceasta. 

Totodată, precizez că am luat la cunoştinţă de proiectul de hotărâre a 

Adunării Generale Extraordinare, aşa cum acesta a fost postat pe site-ul 

U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A.   

 

 Data :       Semnătura și ștampila 

 

                                                 
1 Exprimare votului prin mandatar se face prin incercuirea unei singuri opțiuni din cele 4, din formularul de 
mandat. 


