Formular de vot prin corespondenta
pentru voturile prin corespondenta pentru Adunarea Generală Extraordinară a
Acționarilor societatii PRIMCOM S.A.
convocată pentru 29(30) 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 17
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 Extraordinare a
Acționarilor societății PRIMCOM S.A. convocată pentru data de 29 noiembrie
2017, începând cu ora 10.00, respectiv pentru 30 noiembrie 2017, începând cu
ora 10.00, în cazul in care Adunarea Generală Extraordinară 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

1

societăților

comerciale,

prin

prezentul

formular

îmi

exercit

votul

prin

corespondență, după cum urmează:

Pentru punctul 1 de pe Ordinea de zi, respectiv
”Aprobarea modificarii prevederilor art. 6, alin 2 din actul constitutiv al Societatii
astfel: “Capitalul social este detinut de catre actionari, dupa cum urmeaza :
1.

Nichiforov Andrei, persoana fizica, domiciliat in Sat Afumati (Com.

Afunati), Jud. Ilfov, sos. Ganeasa nr. 34, identificat cu C.I. seria IF nr.
565762, avand CNP: 1620824090046, detine 75,4812% din capitalul social,
ceea ce reprezinta 127.503,20 lei, echivaland cu un numar de 1.275.032
actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.
2.

Societatea de Investitii Financiare Muntenia SA detine 14,8896% din

capitalul social, ceea ce reprezinta 25.151,60 lei, echivaland cu un numar de
251.516 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.
3.

Actionarii persoane juridice si fizice detin 9,6293% din capitalul social,

ceea ce reprezinta 16.265,80 lei, echivaland cu un numar de 162.658
actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.”
”
Pentru

Împotrivă

Abținere

Pentru punctul 2 de pe Ordinea de zi, respectiv
„Aprobarea autorizarii SC Primcom SA pentru a rascumpara actiuni ale SC
Primcom SA, pentru un numar maxim de (i) 168.900 actiuni sau (ii) 10% din
valoarea capitalului social subscris la data relevanta, aplicandu-se valoarea cea
2

mai mica dintre acestea doua, pentru o perioada maxima de 18 luni de la data
publicarii hotararii actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Rascumpararea se va efectua la un pret care nu poate fi mai mic de 0,5
RON/actiune sau mai mare de 30 RON/actiune. Tranzactia poate avea ca obiect
doar actiuni platite integral. Programul de rascumparare are drept scop
reducerea capitalului social. Hotararea actionarilor privind reducerea capitalului
social si modificarea Actului Constitutiv va fi aprobata de actionari, cu
respectarea prevederilor Actului Constitutiv, fiind agreat ca actionarii pot aproba
una sau mai multe operatiuni de reducere a capitalului social, pe masura ce
actiunile sunt rascumparate iar actionarii sunt convocati de Consiliul de
Administratie al SC Primcom SA. Implementarea acestui program de
rascumparare se va face sub rezerva disponibilitatii resurselor financiare
necesare.”

Pentru

Împotriva

Abținere

Pentru punctul 3 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 21.12.2017, si a datei ex-date
conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al ASF, data propusa fiind
20.12.2017.”
Pentru

Împotriva
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Abținere

Pentru punctul 4 de pe Ordinea de zi, respectiv
“Imputernicirea Domnului Madalin Petre Georgescu, in calitate de Presedinte al
Consiliului

de

Administratie,

sa

semneze

hotararile

adunarii

generale

extraordinare a actionarilor, sa semneze actul constitutiv al Societatii in forma
actualizata si sa semneze orice document, cerere si sa indeplineasca orice
formalitate pentru inregistrarea hotararilor adoptate la Oficiul Registrului
Comertului sau alte autoritati competente si aducerea la indeplinire a hotararilor
AGEA. Domnul Madalin Petre Georgescu poate delega toate sau o parte din
puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest
mandat.”

Pentru

Împotriva

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

 Data    ………………………
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Abținere

