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BBUULLEETTIINN  DDEE  VVOOTT  PPRRIINN  CCOORREESSPPOONNDDEENNTTAA  

  

PPeennttrruu  AAdduunnaarreeaa  GGeenneerraallaa  OOrrddiinnaarraa  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  

llaa  SSCC  PPrriimmccoomm  SSAA    

ddiinn  ddaattaa  ddee  1100..0011..22001111,,  oorraa  1122
3300  

  

NNuummee  ssii  pprreennuummee//ddeennuummiirree    

RReepprreezzeennttaanntt  lleeggaall
**  

  

CCoodduull  nnuummeerriicc  ppeerrssoonnaall  ssaauu  sseerriiaa  ssii  nnrr..  

aaccttuulluuii  ddee  iiddeennttiittaattee  aall  aaccttiioonnaarruulluuii  

ppeerrssooaannaa  ffiizziiccaa  ssaauu,,  dduuppaa  ccaazz,,  aa  

rreepprreezzeennttaannttuulluuii  lleeggaall  

  

DDoommiicciilliiuull//sseeddiiuull    

CCoodd  uunniicc  ddee  iinnrreeggiissttrraarree  
****  

  

NNuummaarr  ddee  iinnrreeggiissttrraarree  RReeggiissttrruull  

CCoommeerrttuulluuii  
****  

  

NNuummaarr  ddee  aaccttiiuunnii  ddeettiinnuuttee  llaa  ssffaarrssiittuull  zziilleeii  

ddee  1133..1122..22001100  ((ddaattaa  ddee  rreeffeerriinnttaa))  
  

  

  

RReezzoolluuttiiee  PPeennttrruu  IImmppoottrriivvaa  AAbbttiinneerree  

PPuunnccttuull  11..RReevvooccaarreeaa  mmeemmbbrriilloorr  CCoonnssiilliiuulluuii  

ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  
      

  

RReezzoolluuttiiee  PPeennttrruu  IImmppoottrriivvaa  AAbbttiinneerree  

Punctul 2.Alegerea celor 3(trei) membri ai 

Consiliului de administratie. 
      

  

RReezzoolluuttiiee  PPeennttrruu  IImmppoottrriivvaa  AAbbttiinneerree  

Punctul 3.Aprobarea BVC pentru anul 2011       

  

RReezzoolluuttiiee  PPeennttrruu  IImmppoottrriivvaa  AAbbttiinneerree  

Punctul 4.Aprobarea vanzarii cotelor indivize 

de teren aferente activelor vandute, a spatiilor 

comune si terenuri aferente acestora. 

      

  

   
                     

                         SSCC  

                                          PPRRIIMMCCOOMM                    

                                                          SSAA 
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RReezzoolluuttiiee  PPeennttrruu  IImmppoottrriivvaa  AAbbttiinneerree  

Punctul 5.Aprobarea cesiunii creantei SC 

Primcom SA, asupra SC Limco Power SA in 

favoarea SC Inter Industries Management 

SRL. 

      

  

RReezzoolluuttiiee  PPeennttrruu  IImmppoottrriivvaa  AAbbttiinneerree  

PPuunnccttuull  66..  SSttaabbiilliirreeaa  ddaatteeii  ddee  1155..0022..22001111  ccaa  

ddaattaa  ddee  iinnrreeggiissttrraarree  aa  aaccttiioonnaarriilloorr  aassuupprraa  

ccaarroorraa  ssee  vvoorr  rraassffrraannggee  eeffeecctteellee  hhoottaarraarriiii  

aadduunnaarriiii  ggeenneerraallee  oorrddiinnaarree  aa  aaccttiioonnaarriilloorr,,  iinn  

ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  pprreevveeddeerriillee  aarrtt..223388  aalliinn..((11))  

ddiinn  LLeeggeeaa  nnrr..229977//22000044  ccuu  mmooddiiffiiccaarriillee  ssii  

ccoommpplleettaarriillee  uulltteerriiooaarree..  

      

  

RReezzoolluuttiiee  PPeennttrruu  IImmppoottrriivvaa  AAbbttiinneerree  

PPuunnccttuull  77..  NNuummiirreeaa  ssii  iimmppuutteerrnniicciirreeaa  

ppeerrssooaanneeii//ppeerrssooaanneelloorr  ccaarree  vvaa//vvoorr  eeffeeccttuuaa  

ffoorrmmaalliittaattiillee  ddee  iinnrreeggiissttrraarree  llaa  OOffiicciiuull  

RReeggiissttrruull  CCoommeerrttuulluuii,,  pprroocceedduurriillee  ssii  

ffoorrmmaalliittaattiillee  pprreevvaazzuuttee  ddee  lleeggee  ssii  aaccttuull  

ccoonnssttiittuuttiivv  iinn  ssccooppuull  iinnddeepplliinniirriiii  hhoottaarraarriilloorr  

aaddooppttaattee  ddee  ccaattrree  aadduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa  aa  

aaccttiioonnaarriilloorr,,  iinncclluussiivv  aa  ffoorrmmaalliittaattiilloorr  ddee  

ppuubblliicciittaattee  ssii  iinnrreeggiissttrraarree  aa  aacceessttoorraa..  IInn  aacceesstt  

sseennss,,  ppeerrssooaannaa  mmaannddaattaattaa  ddee  aadduunnaarreeaa  

ggeenneerraallaa  aa  aaccttiioonnaarriilloorr  vvaa  aavveeaa  ddrreeppttuull  ddee  aa  

ddeelleeggaa  aacceeaassttaa  iimmppuutteerrnniicciirree  oorriiccaarreeii  

ppeerrssooaannee  ppee  ccaarree  oo  ccoonnssiiddeerraa  ppoottrriivviittaa..  

      

  

CCoonnffoorrmm  ooppttiiuunniiii  ppeerrssoonnaallee,,  ssee  vvaa  mmaarrccaa  ccuu  ''''XX''  nnuummaaii  uunnaa  ddiinn  ccaassuutteellee  aaffeerreennttee  vvoottuulluuii  

PPEENNTTRRUU,,  IIMMPPOOTTRRIIVVAA  ssaauu  AABBTTIINNEERREE..  

  

DDaattaa________________________          SSeemmnnaattuurraa____________________________  

  

                SSttaammppiillaa  ppeennttrruu  ppeerrss..  jjuurriiddiiccee______________________________  

  
**
ssee  ccoommpplleetteeaazzaa  ddee  ccaattrree  aaccttiioonnaarriiii  ppeerrssooaannee  jjuurriiddiiccee,,  ssaauu  dduuppaa  ccaazz,,  ddee  aaccttiioonnaarriiii  

ppeerrssooaannee  ffiizziiccee  lliippssiittee  ddee  ccaappaacciittaattee  ddee  eexxeerrcciittiiuu  ;;  
****
ssee  ccoommpplleetteeaazzaa  ddee  aaccttiioonnaarriiii  ppeerrssooaannee  jjuurriiddiiccee  ;;  


