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PPRROOCCUURRAA  SSPPEECCIIAALLAA  

  

ppeennttrruu  AAdduunnaarreeaa  GGeenneerraallaa  OOrrddiinnaarraa  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  llaa  SSCC  PPrriimmccoomm  SSAA  ddiinn  ddaattaa  ddee  

1100..0011..22001111,,  oorraa  1122
3300  

  

  SSuubbsseemmnnaattuull______________________________________________________________  ((nnuummeellee  ssii  pprreennuummeellee  

aaccttiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannaa  ffiizziiccaa  ssaauu  aallee  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  lleeggaall  aall  aaccttiioonnaarruulluuii--  ppeerrssooaannaa  

jjuurriiddiiccaa))  rreepprreezzeennttaanntt  lleeggaall  aall  __________________________________________,,  ((ssee  vvaa  ccoommpplleettaa  nnuummaaii  ppeennttrruu  

aaccttiioonnaarr  ppeerrssooaannaa  jjuurriiddiiccaa,,  ccuu  ddeennuummiirreeaa  ccoommpplleettaa  ssii  CCUUII))  ,,  ppoosseessoorr  aall  BBII//CCII//ppaassaappoorrtt  

sseerriiaa____________________________,,  nnrr__________________________,,  CCNNPP  ____________________________________________________________,,  

ddeettiinnaattoorr  aall  uunnuuii  nnuummaarr  ddee  __________________________________________  aaccttiiuunnii  eemmiissee  ddee  SSCC  PPRRIIMMCCOOMM  

SSAA,,  iinnmmaattrriiccuullaattaa  llaa  OORRCCMMBB  ssuubb  nnrr..  JJ4400//11007700//11999911,,  CCUUII  11558844220000,,  ccaarree  iimmii  ccoonnffeerraa  uunn  

nnrr..  ddee  ____________________________________ddrreeppttuurrii  ddee  vvoott  iinn  AAdduunnaarreeaa  GGeenneerraallaa  OOrrddiinnaarraa  aa  

AAccttiioonnaarriilloorr  nnuummeesscc  pprriinn  pprreezzeennttaa  ppee  

______________________________________________________________________________________________________  ((nnuummeellee  ssii  

pprreennuummeellee//ddeennuummiirreeaa  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  ccaarruuiiaa  ii  ssee  aaccoorrddaa  pprrooccuurraa))  ddoommiicciilliiaatt  iinn//ccuu  sseeddiiuull  

iinn  ________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  ((aaddrreessaa//sseeddiiuull  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  aalleess  

ddee  ddeettiinnaattoorruull  ddee  vvaalloorrii  mmoobbiilliiaarree))  ppoosseessoorr  BBII//CCII//ppaassaappoorrtt  sseerriiaa  ________________________  

nnrr________________________________,,  CCNNPP__________________________________________  ((ppeennttrruu  rreepprreezzeennttaannttii  ppeerrssooaannee  

ffiizziiccee))  ccaa  rreepprreezzeennttaanntt  aall  mmeeuu  iinn  AAdduunnaarreeaa  GGeenneerraallaa  OOrrddiinnaarraa  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  llaa  SSCC  

PPRRIIMMCCOOMM  SSAA  ccee  vvaa  aavveeaa  lloocc  iinn  ddaattaa  ddee  1100..0011..22001111,,  oorraa  1122
3300
,,  llaa  sseeddiiuull  ssoocciiaall  ddiinn  ssttrr..  

SSttiirrbbeeii  VVooddaa  nnrr..  116666,,  bbll..  2200CC,,  ppaarrtteerr,,  sseeccttoorr  11,,  BBuuccuurreessttii,,  ssaa  eexxeerrcciittee  ddrreeppttuull  ddee  vvoott  

aaffeerreenntt  aaccttiiuunniilloorr  ((ddeettiinneerriilloorr))  mmeellee  iinnrreeggiissttrraattee  llaa  RReeggiissttrruull  aaccttiioonnaarriilloorr  llaa  ddaattaa  ddee  

rreeffeerriinnttaa,,  dduuppaa  ccuumm  uurrmmeeaazzaa::  

  

  

  

RReezzoolluuttiiee  PPeennttrruu  IImmppoottrriivvaa  AAbbttiinneerree  

PPuunnccttuull  11..RReevvooccaarreeaa  mmeemmbbrriilloorr  CCoonnssiilliiuulluuii  

ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  
      

  

RReezzoolluuttiiee  PPeennttrruu  IImmppoottrriivvaa  AAbbttiinneerree  

PPuunnccttuull  22..AAlleeggeerreeaa  cceelloorr  33((ttrreeii))  mmeemmbbrrii  aaii  

CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee..  
      

  

RReezzoolluuttiiee  PPeennttrruu  IImmppoottrriivvaa  AAbbttiinneerree  

PPuunnccttuull  33..AApprroobbaarreeaa  BBVVCC  ppeennttrruu  aannuull  22001111        

  

RReezzoolluuttiiee  PPeennttrruu  IImmppoottrriivvaa  AAbbttiinneerree  

   
                     

                         SSCC  

                                          PPRRIIMMCCOOMM                    

                                                          SSAA 
 

 

            
    

SSeedd iiuu ll ::   ss tt rr ..   SS tt ii rr bbee ii   VVooddaa   nnrr ..   116666 ,,   bb ll ..   2200CC ,,   SSeecc tt oo rr   11 ,,   BBuuccuurreess tt ii         

  RREEGG ..CCOOMM..   JJ4400//11007700//11999911                                   TTee ll ..   663377 ..3399 ..7700 ;;   663377 ..3399 ..7711   

  CCIIFF ::     RROO11558844220000 ;;   ccaapp ii tt aa ll   ssoocc ii aa ll ::   33 .. 665533 ..994400   ll ee ii   FFaaxx ..663377 ..3399 ..7755               

wwwwww..pp rr iimmccoomm.. rroo   
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PPuunnccttuull  44..AApprroobbaarreeaa  vvaannzzaarriiii  ccootteelloorr  iinnddiivviizzee  

ddee  tteerreenn  aaffeerreennttee  aaccttiivveelloorr  vvaanndduuttee,,  aa  ssppaattiiiilloorr  

ccoommuunnee  ssii  tteerreennuurrii  aaffeerreennttee  aacceessttoorraa..  

      

  

RReezzoolluuttiiee  PPeennttrruu  IImmppoottrriivvaa  AAbbttiinneerree  

PPuunnccttuull  55..AApprroobbaarreeaa  cceessiiuunniiii  ccrreeaanntteeii  SSCC  

PPrriimmccoomm  SSAA,,  aassuupprraa  SSCC  LLiimmccoo  PPoowweerr  SSAA  iinn  

ffaavvooaarreeaa  SSCC  IInntteerr  IInndduussttrriieess  MMaannaaggeemmeenntt  

SSRRLL..  

      

  

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..  

      

NNoottaa  ::  SSee  vvaa  bbiiffaa  ccuu  ««  XX  »»  ccaassuuttaa  ccoorreessppuunnzzaattooaarree  vvoottuulluuii..  CCaassuutteellee  cceelleellaallttee  

nnuu  ssee  vvoorr  ccoommpplleettaa  ccuu  nniicciiuunn  sseemmnn..  

PPrreezzeennttaa  pprrooccuurraa  ssppeecciiaallaa  ccoonnttiinnee  iinnffoorrmmaattiiii  iinn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  LLeeggeeaa  nnrr..  229977//22000044  

ssii  RReegguullaammeennttuull  CCNNVVMM  nnrr..  11//22000066,,  ccuu  mmooddiiffiiccaarriillee  ssii  ccoommpplleettaarriillee  uulltteerriiooaarree..  

PPrreezzeennttaa  pprrooccuurraa  ssppeecciiaallaa  ssee  sseemmnneeaazzaa  ssii  ssee  ddaatteeaazzaa  ddee  ccaattrree  aaccttiioonnaarruull  mmaannddaanntt..  

PPrrooccuurraa  ssppeecciiaallaa  vvaa  ffii  ccoommpplleettaattaa  ddee  ccaattrree  aaccttiioonnaarruull  mmaannddaanntt  llaa  ttooaattee  rruubbrriicciillee  

iinnssccrriissee  ppee  oorrddiinneeaa  ddee  zzii,,  mmaaii  ppuuttiinn  ppuunncctteellee  ppeennttrruu  ccaarree  nnuu  ssee  ssoolliicciittaa  vvoottuull  
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aaccttiioonnaarriilloorr  iinn  aadduunnaarreeaa  ggrrnneerraallaa..  AA  ssee  vveeddeeaa  iinn  aacceesstt  sseennss  oobbsseerrvvaattiiiillee  iinnssccrriissee  iinn  

ccoollooaannaa  aallooccaattaa  vvoottuulluuii..  

PPrrooccuurraa  ssppeecciiaallaa  ssee  rreeddeeaacctteeaazzaa  iinn  33  eexxeemmppllaarree  oorriiggiinnaallee,,  ddiinnttrree  ccaarree  ::  uunn  

eexxeemmppllaarr  rraammaannee  llaa  mmaannddaanntt,,  uunn  eexxeemmppllaarr  ssee  vvaa  iinnmmaannaa  mmaannddaattaarruulluuii  ssii  uunn  

eexxeemmppllaarr  ssee  vvaa  ddeeppuunnee  llaa  sseeddiiuull  SSCC  PPRRIIMMCCOOMM  SSAA..  

IInn  ccaazzuull  iinn  ccaarree  aadduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa  oorrddiinnaarraa  aa  aaccttiioonnaarriilloorr  nnuu  ssee  iinnttrruunneessttee  lleeggaall  ssii  

ssttaattuuttaarr  llaa  ddaattaa  ddee  1100..0011..22001111,,  pprreezzeennttaa  pprrooccuurraa  ssppeecciiaallaa  eessttee  vvaallaabbiillaa  ssii  ppeennttrruu  cceeaa  ddee--aa  

ddoouuaa  ccoonnvvooccaarree  aa  aacceelleeiiaassii  aadduunnaarrii  ddiinn  ddaattaa  ddee  1111..0011..22001111..  

  

DDaattaa  aaccoorrddaarriiii  pprrooccuurriiii______________________________________________________  

  
**
NNuummee  ssii  pprreennuummee  ::  ____________________________________________________________  

  
****
SSeemmnnaattuurraa  ::______________________________________________________________________  

  

  
**
nnuummeellee  ssii  pprreennuummeellee  aaccttiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannaa  ffiizziiccaa  ssaauu  aa  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  lleeggaall  aall  

aaccttiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannaa  jjuurriiddiiccaa,,  iinn  ccllaarr  ccuu  mmaajjuussccuullee  
****
sseemmnnaattuurraa  aaccttiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannaa  ffiizziiccaa  ssaauu  sseemmnnaattuurraa  ssii  ssttaammppiillaa  ppeennttrruu  rreepprreezzeennttaannttuull  

lleeggaall  aall  aaccttiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannaa  jjuurriiddiiccaa  

  


