
 
  

Formular de vot prin corespondenta  
pentru voturile prin corespondenta pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societatii 

PRIMCOM S.A.  
convocată pentru 15/16 noiembrie 2017 

 
 
Subscrisa, ………………………………………………………, cu sediul in     

………………………………………….., str. ………………………………………, nr. înregistrare     
ORC ……………………………, CUI: …………………………, reprezentata legal de       
………………………………….…………………….., cetățean ………………., născut la data de       
......................... in ............................, jud....................., domiciliat in ........................... str.        
.............................................. nr. ......., bl. ........, sc. ........, ap........, jud. ......................, posesor a .......             
seria ....... nr. ............... eliberat la data de .........................., de ............................................, având            
CNP .......................................... – asociat/ administrator, in calitate de acționar la data de referință de              
06 noiembrie 2017 la societatea PRIMCOM S.A., cu sediul social in Bucuresti, B-dul Aerogarii nr.               
33, spatiul comercial nr. 12, corp A, parter, înregistrată la Registrul Comerțului Bucuresti sub nr.               
J40/1070/1991, având cod unic de înregistrare RO 1584200, deținător a unui număr de ..............              
acțiuni, reprezentând .............% din capitalul social al societății și care îmi conferă dreptul la              
................. voturi,  

având cunoștința de Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății             
PRIMCOM S.A. convocată pentru data de 15 noiembrie 2017, începând cu ora 10.00, respectiv              
pentru 16 noiembrie 2017, începând cu ora 10.00, în cazul in care Adunarea Generală Ordinară a                
Acționarilor nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare, și de documentația pusă la                 
dispoziție de societatea PRIMCOM S.A.,  

în conformitate cu Articolul 18 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea            
anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, prin            
prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:  

 
 

Pentru punctul 1 de pe Ordinea de zi, respectiv 
 
”Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat cu durata             

egala cu mandatul actualilor Membrii al Consiliului de Administratie, ca urmare a            

demisie unui membru al Consiliului de Administratie” 
 

Pentru 
 

Împotrivă Abținere 
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Pentru punctul 2 de pe Ordinea de zi, respectiv 
 
„Stabilirea datei de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata 

de capital, data propusa fiind 07.12.2017, si a datei ex-date conform art. 2 lit. f) din 

Regulamentul 6/2009 al ASF, data propusa fiind 06.12.2017” 
 
 

Pentru 
 

Împotriva Abținere 

 
 

  

 
 
Pentru punctul 3 de pe Ordinea de zi, respectiv 
 
„Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa indeplineasca orice formalitate pentru          
inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA. Presedintele Consiliului de Administratie poate             
delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest                 
mandat.” 
 

Pentru 
 

Împotriva Abținere 

 
 

  

 
 
 
Semnătura     …………………                                    L.S. 
 
 
 Data    ……………………… 
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